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 چکیده

 دهی، سازمان ،استدالل تفکر، اطالعات، کدگذاری و ذخیره حافظه برای مقدمه:

است، لیکن  ضروری فراشناختی و شناختی های فعالیت سایر و ارزیابی

راهکارهای ارتقاء این سازه در بزرگساالن کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا 

های  نی بر مهارتهای مبت هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرین

افزار کاپیتان الگ بر بهبود عملکرد حافظه بزرگساالن  عصب روان شناختی در نرم

آزمون و  پس -آزمون  آزمایشی)از نوع پیش بود. روش: این پژوهش به روش نیمه

سال با مشکل  03تا  23شامل بزرگساالن جامعه آماری گروه کنترل( انجام شد. 

های روانشناختی شهر اصفهان، در نیمه اول سال  در حافظه بودند که به کلینیک

نفر از جامعه مذکور بودند  23مراجعه نموده بودند. نمونه پژوهش شامل  9211

به صورت تصادفی در دو گروه که به صورت در دسترس انتخاب و 

آزمون آزمون از طریق نفر( قرار گرفتند. پیش 99نفر( و کنترل) 99آزمایش)

های عصب روان های مبتنی بر مهارت انجام شد. تمرین (9121حافظه)وکسلر، 

 03جلسه  99افزار کاپیتان الگ، طی  نرم 3391شناختی با استفاده از نسخه 

ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند.  دقیقه

س ها: نتایج تحلیل کوواریان آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. یافتهسپس پس

افزار کاپیتان  شناختی در نرم های عصب روان های مبتنی بر مهارت نشان داد تمرین

 آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره والگ بر بهبود حافظه و ابعاد آن شامل 

شخصی، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، تکرار ارقام رو به جلو و معکوس، حافظه 

آگاهی نسبت به . این روش بر (p<39/3تاثیر دارد) ها بینایی و یادگیری تداعی

به منظور  گیری:یابی( بزرگساالن تاثیر نداشته است. نتیجهزمان و مکان)جهت

 افزار کاپیتان الگ استفاده نمود.  توان از نرم بهبود عملکرد حافظه بزرگساالن می

 افزار کاپیتان الگ نرمحافظه، بزرگساالن،  واژگان کلیدی: 

Abstract 
 

Aim: Memory is essential for storing and coding of 

information, thinking, reasoning, analysis and organization, 

evaluation and retrieval, other cognitive and metacognitive 

activities, but strategies for improving this structure have 

received less attention in adults; Therefore, the aim of the 

present study was to investigate the effectiveness of exercises 

based on neuropsychological skills in Captain Log's software 

on improving adult memory function. Method: This study 

was conducted by quasi-experimental method(pretest-posttest 

and control group). The statistical population included all 

adults aged 30 to 60 with memory problems who had referred 

to psychological clinics in Isfahan in the first half of 2019. 

The research sample consisted of 30 people from the 

mentioned community who were selected as available and 

randomly divided into two experimental(15 people) and 

control(15 people) groups. The pre-test was performed 

through a memory test(Wechsler, 1974). Exercises based on 

neuropsychological skills were performed on Captain Lag 

during 15 sessions of 60 minutes using the 2014 version of 

Captain Log's software, and the control group remained on 

the waiting list. The post-test was then performed for both 

groups. Results: The results of covariance analysis showed 

that exercises based on neuropsychological skills in Captain 

Log's software on memory improvement and its dimensions 

include personal awareness of daily and personal issues, 

mental control, logical memory, repetition of forward and 

reverse numbers, visual memory and memory. Associations 

have an effect(p <0.05). This method did not affect the 

awareness of the time and place(orientation) of adults. 

Conclusion: So in order to improve the performance of adult 

memory, you can use Captain Log software. 
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 مقدمه

 هستند که هر دارند یا چه هر ها تقریباً انسان

 ،مغز(. 3392، 3است)آلوی و آلوی 9حافظه برکت زا

، استمخزن آن حافظه  فرد و یزندگ ریناظر و مد

در  استفاده یدانش را برا زیرا حافظه است که

)آزوی، واالنت و آزوی و کند یحفظ م ،ندهیآ

 و مبهم پیچیده، حافظه، مفهوم (.3391، 2بلمنت

 و فردی رفتارهای تمام بر که است ای گسترده

 و ذخیره ماعی انسان موثر است و برایاجت

 دهی، سازمان تحلیل، استدالل، تفکر، کدگذاری،

 شناختی های فعالیت سایر و و بازیابی کردن ارزیابی

(. 3391، 1است)ژانگ ضروری فراشناختی و

 و ذخیره توانایی شامل و فرآیندی ذهنی حافظه،

 یادآوری)در و بازخوانی حال(؛ در)رمزگردانی

هاست.  آینده( موضوع و ردازش)در حالپ آینده( و

پیرامون حافظه،  شناختی روان مطالعات حوزۀ در

 چگونگی متنوعی در مورد و مختلف های موضوع

اطالعات و نحوه  دهی سازمان و ثبت ذخیره،

های ذهنی دخیل در بازیابی و فراموشی  پردازش

  (.3393، 9بررسی کردند)اوکانر

یک حافظه در سیستم شناختی انسان 

بایست  شود که می توانایی مرکزی محسوب می

منظور کمک به افراد برای رسیدن به موفقیت و  به

انگل، )پیشرفت در امور مختلف، در نظر گرفته شود

(. با آن که 3331، 0سانتوس و گترکول-هلوساداس

                                                           
1. Memory 

2. Alloway & Alloway 

3. Azouvi, Vallat-Azouvi & Belmont 

4. Zhang 

5. Oconnor  

6. Engel, Heloisa Dos Santos & Gathercole 

 پنج ازحتی  یاو  نوپا نکادکودر رشد حافظه  وعشر

مولر،  زالتو،)ستا همشاهد قابل بعد به ماهگی

( و 3332و همکاران،  2فری، مارکوویچ، آرگیتیس

 به صورت را راهکارهای تقویت حافظه افراد اکثر

 در یادگیری آموزند؛ لیکن برخی دیگر، می خودکار

 هاآن به باید و هستند مواجه مشکل با مهارت این

؛ 9210داد)اورکی، زارع و عطار قصبه،  آموزش

؛ 9211ی، اورکی، رحمانیان، تهرانی و حیدر

. همچنین با افزایش سن، عملکرد (9212عابدی، 

یابد و این تحلیل عملکرد، به دلیل  حافظه تقلیل می

و  نیکوناتوانی در رمزگذاری اطالعات است)

(. 3331، 1نی؛ اولد و نوه بننجام3391، 1ناسیونلی

( نیز نشان داد 9211نیا) پژوهش صنیعی نتایج

ر عملکرد حافظه با افزایش سن، دچار کاهش د

شوند و الزم است با افزایش سن در بزرگسالی،  می

 اقداماتی جهت تقویت آن صورت گیرد. 

در  ریاخ یها که در سال اقداماتیاز  یکی

ارائه ، این زمینه مورد توجه قرار گرفته است

شناختی از طریق  های عصب روان تمرین

، 93تاکاکس و کاساییاست) ای  افزارهای رایانه نرم

؛ 3392، 99ن، چیانگ، چن و وانگوا؛ 3391

، 93و همکاران یدال لر،یبوت س،یبرند ن،یکورتس، فر

، 92وندون، اشمند، جورت، ولتمن و مور؛ 3399

                                                           
7. Frye, Marcovitch & Argitis 

8. Koen & Yonelinas 

9. Old & NavehBenjamin 

10. Takacs & Kassai 

11. Wan, Chiang, Chen & Wuang 

12. Cortese, Ferrin, Brandeis, Buitelaar, David 

Daley et al 

13. Schmand, Groet, Veltman & Murre 
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قائدی، خلیلی،  ؛3391، 9تیتز و کارباخ؛ 3399

؛ عیوضی، 9210افشین مجد، رحمتی و کرمی، 

های عصب  . تمرین(9212یزدانبخش و مرادی، 

بر ای،   افزارهای رایانه شناختی از طریق نرم روان

با  یمغز یمیو خودترم یریپذ اصل شکل اساس

 ،مناطق کمتر فعال در مغز یاپیپ یختگیبرانگ

کنند. این  را ایجاد می یداریپا یناپسیس راتییتغ

ها قابلیت تنظیم سطح دشواری تکالیف را بر  برنامه

های های فردی دارند و چالشاساس تفاوت

کنند)گایتن، افراد ایجاد می شناختی مداومی را برای

 لیبه دال( و 3392، 3گالرا، کرلورا، چیو و روبریگوز

حواس مختلف در  یریکارگ از جمله به یمتعدد

استفاده از ، باال کیگراف یریکارگ به ،یباز انیجر

ارائه  تمرینات وسطوح مختلف  ژه،یو یها جلوه

کارایی  از یبا آموزش سنت سهیدر مقا ،بازخورد

و بهتری برخوردار است)آبیاریکی، باالتر 

       (.  یکی از این 9210یزدانبخش و مومنی، 

2افزار کاپیتان الگ افزارها، نرمنرم
است. این نرم  

افزار یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و 

فرایندهای عالی شناختی است که چند بعدی بوده 

و قادر است طیف وسیعی از کارکردهای شناختی 

های  ارتقا دهد و از این طریق عالوه بر برنامه را

آموزش شناختی که برای تقویت و بهبود 

شوند، باعث  های ذهنی و شناختی ارائه می مهارت

افزایش عزت نفس، خودکارآمدی و بهبود کنترل 

برنامه  3333شود. این مجموعه دارای  خود نیز می

و تکلیف مختلف در سطوح گوناگون است که 

                                                           
1. Titz & Karbach 

2. Gaitán, Garolera, Cerulla, Chico & Rodriguez  

3. Captain Lag's software 

های آن به کارکردهای اجرایی  بخشترین مهم

مربوط است)رویت وند غیاثوند و امیری مجد، 

وند غیاثوند و امیری  (. در این زمینه رویت9212

افزار شناختی کاپیتان ( نشان دادند نرم9212مجد)

های  آموزان دارای ناتوانی الگ بر حافظه فعال دانش

یادگیری موثر است. نتایج پژوهش قائدی و 

افزار  ( نیز حکایت از اثر مثبت نرم9210همکاران)

کاپیتان الگ در بهبود حافظه و کارکردهای اجرایی 

آقایوسفی، زارع و محمدی قره در کودکان را دارد. 

ای شناختی بر  تمرین رایانه  برنامه اثر (9210قوزلو)

 به دیابت تالآموزان مب عملکرد حافظه و توجه دانش

بر ( 9211و حاتمی)شریفی، زارع را تایید نمودند. 

بر ای  افزارهای رایانه نرم ات مثبت و ماندگاراثر

فعال بیمـاران دچار آسیب   بهبود عملکرد حافظه

ارجمندنیا، پژوهش  .تاکید نمودندمغزی تروماتیک 

تمرین   برنامه ( نیز نشان داد9212شریفی و رستمی)

فعال   عملکرد حافظه تواند میای شناختی  رایانه

را  آموزان با مشکالت ریاضی ی دانشفضای-دیداری

بهبود ببخشد. قمری گیوی، نریمانی و 

افزار نرم( نیز گزارش نمودند 9219)محمودی

پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری 

پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و 

مورا، -میژاتاثیر دارد.  فعالینقص توجه/ بیش

بخشی  نیز بر اثر توان (3392)1درومند و کلین

شناختی بر حافظه بیماران مولتیپل اسکلروزیس 

تاکید نمودند. در همین راستا نتایج پژوهش بالکی 

( نشان داد برنامه آموزش 3399)9و کارول

                                                           
4. Mhizha-Murira, Drummond & Klein 

5. Blakey & Carroll 
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کارکردهای اجرایی بر حافظه کاری کودکان پیش 

 دبستانی اثر دارد. 

ای در زمینه  هر چند مطالعات گسترده

شناختی از  روانهای عصب تمرین اثربخشی ارائه

ای در حال انجام است،  افزارهای رایانه طریق نرم

لیکن اغلب مطالعات کودکان و یا افراد با 

های شناختی و مغزی را مورد هدف قرار  آسیب

اند و کمتر پژوهشی توجه خود را به تاثیر این  داده

افزارها بر بزرگساالن بدون آسیب مغزی نرم

ست. در صورتی که در این زمینه معطوف نموده ا

و  9پژوهش هولزر، اربن، پاسینی، جاگری، هرزوگ

افزار  دهد که این نرم ( نشان می3391همکاران)

شناختی بزرگساالن بدون  تواند مشکالت روان می

های شناختی را نیز بهبود ببخشد. بنابراین با  آسیب

ای  توجه به اینکه در این زمینه در کشور، مطالعه

م نشده است، و به منظور رفع این خال انجا

پژوهشی، محقق پژوهش حاضر را با هدف بررسی 

های  های مبتنی بر مهارت اثربخشی تمرین

الگ بر بهبود  افزار کاپیتان شناختی در نرم روان عصب

 عملکرد حافظه بزرگساالن انجام داد. 

 

 روش

روش پژوهش حاضر، با توجه به هدف آن، 

آزمایشی و از  ی اجرا نیمه یوهش لحاظ ازکاربردی و 

در  آزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمون نوع پیش

های  تمریناین پژوهش گروه آزمایش در معرض 

شناختی در  روان های عصب مبتنی بر مهارت

قرار گرفت و گروه کنترل در الگ  افزار کاپیتان نرم

                                                           
1. Holzer, Urben, Passini, Jaugey, Herzog 

پژوهش  نیجامعه آماری در الیست انتظار بود. 

سال با مشکل در  03تا  23زرگساالن ب تمامی شامل

های روانشناختی با  حافظه بودند که به کلینیک

خدمات عصب روانشناختی شهر اصفهان، در نیمه 

از جامعه  مراجعه نموده بودند. 9211اول سال 

نفر تمایل به شرکت در پژوهش را  03مذکور 

که در  داشتند و از این تعداد با توجه به آن

دو گروه   ایشی برای مقایسههای نیمه آزم طرح

نفر الزم است)دالور،  23حداقل حجم نمونه 

های ورود و خروج  نفر بر اساس مالک 23(، 9210

انتخاب شدند و به صورت تصادفی و به روش 

نفره آزمایش و کنترل  99شیر یا خط در دو گروه 

گمارش شدند. پس از توضیح اهداف و مقاصد 

آزمون گروهی به محقق، افراد دو گروه به صورت 

های ورود به  معیارپاسخ دادند.  حافظه وکسلر

پژوهش شامل داشتن حداقل تحصیالت الزم 

آزمون اخذ حداقل نمره  ،خواندن و نوشتنجهت 

شناختی یا  عدم ابتال به اختالل روان، حافظه وکسلر

روانپزشکی حاد یا مزمن طی یک هفته گذشته، 

ول زمان عدم شرکت در دوره درمانی موازی در ط

انجام پژوهش، عدم ابتال به بیماری جسمانی که 

موجب ناتوانی در شرکت در جلسات درمانی باشد 

و عدم مصرف داروهای روانپزشکی و معیارهای 

عدم همکاری و عدم انجام  خروج نیز شامل

 3تکالیف ارائه شده در جلسات، غیبت بیش از 

جلسه در جلسات درمان بود. گروه آزمایش تحت 

ای( طی  دقیقه 03ای دو جلسه  لسه)هفتهج 99

قرار افزار کاپیتان الگ  نرم 3391 هفت هفته نسخه

 گروه کنترل در لیست انتظار ماندند.گرفتند و 
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ابزارهای به کار گرفته شده دراین پژوهش 

 به شرح ذیل است:

: نرم افزار کاپیتان افزار کاپیتان الگ نرم

ر عالی در افزارهای شناختی بسیای از نرمالگ یک

تشخیص شنیداری، ادراک  زمینه تشخیص دیداری،

الگوهای مفهومی متوالی و انواع  اعداد،

حافظه  حافظه)حافظه دیداری، حافظه شنیداری،

افزار در ابتدا یک این نرماست. توالی حافظه(  فعال،

ای در دو سطح)کودکان و  مرحله 1آزمون 

توجه به نماید و با  بزرگساالن( برای فرد برگزار می

سن مشخص شده مراجع یک گزارش از قبولی 

مرحله آزمون و گزارش از  1فرد در هرکدام از 

دهی به سئواالت آزمون و میانگین زمان پاسخ

ای کامل در اختیار آزمونگر قرار  نمودار مقایسه

در مرحله بعدی آزمونگر امکان استفاده از . دهد می

ر با توجه افزابرنامه درمانی توصیه شده توسط نرم

به تست انجام شده و یا انتخاب پلن سفارشی 

 2نوع تمرین در  93توسط درمانگر از بین حدود 

تمرین( را خواهد  993سطح مختلف)حدود 

ساله  13الی  9افزار بین سن کاربری این نرم داشت.

این است. و خارج از چهارچوب تفاوت فرهنگی 

در  افزار گزارشی از میزان پیشرفت و پسرفتنرم

ای  . خالصهدهد ها در اختیار درمانگر قرار می تمرین

ارائه شده است.  9از جلسات آموزشی در جدول 

اصول اخالقی رعایت شده طی جلسات درمانی، 

ها فقط در راستای اهداف رازداری، استفاده از داده

کنندگان برای پژوهش، آزادی و اختیار کامل شرکت

ش و اطالع انصراف از ادامه مشارکت در پژوه

کنندگان رسانی دقیق در صورت درخواست شرکت

از نتایج همراه با آموزش گروه کنترل پس از اتمام 

تمرینات گروه آزمایش بود. پس از اتمام دوره 

آزمون حافظه آموزشی گروه آزمایش، مجدداً 

جهت اجرای پس آزمون توسط دو گروه  وکسلر

 تکمیل شدند. 

زمون آ: (1991)1آزمون حافظه وکسلر

حافظه وکسلر به عنوان یک مقیاس عینی برای 

تدوین  9121بزرگساالن در سال ارزیابی حافظه 

نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در  شد. این آزمون

زمینه حافظه عملی، ساده و فوری بوده و اطالعاتی 

ی تفکیک اختالالت عضوی وکنشی حافظه رارا ب

طور کلی ه با این آزمون ب .دهد دست میه ب

. 3؛ خاطرآوری فوریه یادگیری و ب. 9: توان می

خاطرآوری ه یابی و ب جهت. 2و  تمرکز و توجه

مقیاس  .دست آورده حافظه طوالنی مدت را ب

آزمون فرعی  2حافظه وکسلر)فرم الف( شامل 

آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و : است

آگاهی نسبت به زمان و مکان)جهت ، شخصی

تکرار ارقام ، حافظه منطقی، کنترل ذهنی، یابی(

یادگیری و  حافظه بینایی، جلو و معکوسه روب

نمره کل حافظه از جمع نمرات  .استها  تداعی

این  آید. میدست ه های آزمودنی ب آزمونخرده

های بسیاری  آزمون استاندارد بوده و در پژوهش

نگار، شمس، زرشناس و استفاده شده است. چهره

این پرسشنامه را برای ( پایایی 9219سرشت)نیک

گزارش نمودند.  13/3بیماران مبتال به ام اس، 

به  21/3پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 

 دست آمد. 

                                                           
1. Wechsler memory test 
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 افزار کاپیتان الگ نرم  هدف و محتوای برنامه .1جدول

 ارتقاء مهارت دستوالعمل اجرا برنامه جلسات

 جلسه اول تا سوم
 یداریشن یادآوری

 ییفضا

 یبیموارد را به همان ترت شود یخواسته م یاز آزمودن

خاطر بسپارد و  به شود یها ارائه م که در داخل مربع

از مراحل  یو در برخ بیسپس آنها را به همان ترت

 صورت معکوس در داخل مربع قرار دهد به

سرعت  یو توجه کل یحافظه کار

سرعت پردازش  یپردازش مرکز

 یداریشن

جلسه چهارم تا 

 ششم

راخوان ف یالگو

 حافظه

اعداد،  ر،یها شامل تصاو مربع یسر کی یبه آزمودن

شکل، رنگ و  دیو او با شود یحروف نشان داده م

 یمکان آنها را به حافظه بسپارد. سپس از آزمودن

 حیصح گاهیاز موارد را در جا کیهر  شود یخواسته م

 ها قرار دهد. درون مربع

استدالل  یتوجه کل یحافظه کار

 یاء کنترل حرکتارتق یمفهوم

 یمفهوم ضیتبع جلسه هفتم تا نهم

که  شود یجعبه نشان داده م یسر کی یباز نیدر ا

 ییکه متفاوت هست را شناسا ییاه جعبه دیبا یآزمودن

 کند.

سرعت پردازش  یاستدالل مفهوم

 یحافظه فعال و حافظه فور یمرکز

جلسه دهم تا 

 دوازدهم
 معکوس یادآوری

 شود یصداها و... نشان داده م از حروف، اعداد، یتوال

صورت  شده را به دهیموارد شن دیبا یسپس آزمودن

 معکوس انتخاب کند

سرعت  یو توجه کل یحافظه کار

سرعت پردازش  یپردازش مرکز

 یداریشن

جلسه سیزدهم تا 

 پانزدهم
 یعدد بیترک

. شود یصفحه نشان داده م یدر باال ریمجموعه از تصاو

است  ریتصاو یکه حاو ییاه جعبه دیبا یسپس آزمودن

از  ریتصاو نیکند. ا دایارائه شده پ نیرا بر اساس قوان

با هم تفاوت  یبند نظر اندازه، رنگ، شکل و طبقه

 دارند.

 یتوجه متناوب و انتخاب یحافظه فور

 یداریادراک د یاستدالل مفهوم

 

 ها یافته

 در سطح توصیفیها، در تحلیل آماری داده

 معیار و در سطح استنباطیرافمیانگین و انح از

ها از طریق پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده

   اسمیرنف، برابرای  - آزمون کلوموگروف

های خطا از طریق آزمون لوین و واریانس

همسانی همبستگی بین متغیرهای فرض  پیش

کوواریانس  از تحلیلوابسته از طریق آزمون باکس، 

نسخه  SPSSافزار ق نرمها از طریداده استفاده شد.

تحلیل شد. سطح معناداری قابل قبول مورد  31

 در نظر گرفته شد. 39/3استفاده در پژوهش حاضر 

    های توصیفی نشان داد سن  یافته

کنندگان در گروه آزمایش برابر با شرکت

و میانگین سن گروه کنترل برابر با  39/2±22/20

اساس سال بوده است. همچنین بر  23/2±92/20

نفر)معادل  0ها در گروه آزمایش  این بخش از یافته

نفر)معادل  1کنندگان، زن و درصد( از شرکت 13

کنندگان، مرد و در گروه درصد( از شرکت 03

-درصد( از شرکت 2/10نفر)معادل  2کنترل 

درصد( از  2/92نفر)معادل  1کنندگان، زن و 

 اند.  کنندگان، مرد بودهشرکت
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 های پژوهش کنندگان به تفکیک مراحل و گروه ی توصیفی حافظه و ابعاد آن برای شرکتها شاخص .2جدول

 آزمونپیش آزمونپس
 متغیر گروه

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

021/3 

211/3 

10/3 

30/3 

119/3 

122/3 

13/9 

92/3 

 آزمایش

 کنترل
 آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی

192/3 

232/3 

30/3 

22/9 

119/3 

020/3 

13/9 

13/9 

 آزمایش

 کنترل
 یابی(آگاهی نسبت به زمان و مکان)جهت

990/3 

932/3 

92/9 

13/9 

932/3 

911/3 

13/9 

12/9 

 آزمایش

 کنترل
 کنترل ذهنی

30/9 

93/9 

92/9 

92/1 

29/9 

93/9 

22/2 

10/1 

 آزمایش

 کنترل
 حافظه منطقی

092/3 

11/9 

00/2 

00/3 

13/3 

10/9 

12/2 

12/3 

 آزمایش

 کنترل
 تکرار ارقام رو به جلو

31/9 

31/3 

22/9 

22/3 

92/3 

31/3 

10/3 

30/3 

 آزمایش

 کنترل
 تگرار ارقام معکوس

32/9 

33/3 

22/1 

00/2 

11/3 

19/9 

10/3 

00/2 

 آزمایش

 کنترل
 ها حافظه بینایی و یادگیری تداعی

12/1 

33/1 

22/31 

33/33 

39/1 

19/1 

33/91 

10/33 

 آزمایش

 لکنتر
 حافظه کل

 

نفر)معادل  9به عالوه در گروه آزمایش 

 1درصد( دارای تحصیالت زیردیپلم،  2/22

درصد( دارای تحصیالت دیپلم و  2/92نفر)معادل 

درصد( دارای تحصیالت  2/92نفر)معادل  3

 13نفر)معادل  0اند. در گروه کنترل  لیسانس بوده

 2درصد( از افراد دارای تحصیالت زیردیپلم، 

درصد( دارای تحصیالت دیپلم و  2/10فر)معادل ن

درصد( دارای تحصیالت  2/92نفر)معادل  3

های  شاخص 3اند. در جدول  لیسانس بوده

توصیفی متغیر حافظه و ابعاد آن به تفکیک مراحل 

 یآگاهدهد   نشان میپژوهش ارائه شده است و 

ی، در مورد مسائل روزمره و شخص یشخص

 کنترل، (یابی مکان)جهتنسبت به زمان و  یآگاه

، ارقام رو به جلو تکراری، منطق حافظهی، ذهن

 یریادگیو  یینایب حافظه، ارقام معکوس رارکت

در گروه آزمایش نسبت به  و حافظه کل  ها یتداع

 گروه کنترل و مرحله پس آزمون بهبود یافته است.

پیش از ارائه جداول تحلیل کوواریانس 

ربوط به پیش ، اطالعات م2ابتدا در جدول 

 های این تحلیل ارائه شده است.  فرض
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 های تحلیل کوواریانس پیش فرض .3جدول

 ام.باکس کلوموگروف اسمیرنف لوین متغیرهای پژوهش

 معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره

ظه
حاف

 

 391/3 309/3 390/3 211/9 آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره 

991/3 329/3 

 309/3 322/3 399/3 190/9 آگاهی نسبت به زمان و مکان)جهت یابی(

 302/3 211/3 33/9 339/3 کنترل ذهنی

 329/3 320/3 009/3 913/3 حافظه منطقی

 312/3 391/3 303/3 090/3 تکرار ارقام رو به جلو

 319/3 299/3 213/3 321/3 تگرار ارقام معکوس

 393/3 291/3 311/3 992/9 ها حافظه بینایی و یادگیری تداعی

 333/3 309/3 910/3 221/3 کل
 

ها از توزیع دادهنتایج این جدول نشان داد 

اسمیرنف، نرمال، -طریق آزمون کلوموگروف

های خطا از طریق آزمون لوین و برابرای واریانس

همسانی همبستگی بین متغیرهای فرض  پیش

 ه از طریق آزمون باکس برقرار است.وابست

های  تمرین، به منظور بررسی اثر 1در جدول

های عصب روان شناختی در  مبتنی بر مهارت

از تحلیل افزار کاپیتان الگ بر حافظه و ابعاد آن  نرم

 متغیره استفاده شد. کوواریانس تک

 
 تحلیل کوواریانس متغیرهای پژوهش .1جدول

 توان اثر مجذور اِتا سطح معناداری  سنسبت واریان منبع متغیر

 آگاهی شخصی در مورد مسائل روزمره وشخصی
 آزمونپیش

 گروه 

231/32 

113/1 

339/3 

332/3 

101/3 

321/3 

110/3 

133/3 

 آگاهی نسبت به زمان و مکان)جهت یابی(
 آزمونپیش

 گروه 

093/2 

132/3 

393/3 

311/3 

339/3 

311/3 

203/3 

221/3 

 کنترل ذهنی
 آزمونپیش

 گروه 

023/99 

229/3 

210/3 

339/3 

331/3 

202/3 

920/3 

101/3 

 حافظه منطقی
 آزمونپیش

 گروه 

912/93 

933/92 

333/3 

3339/3 

299/3 

212/3 

133/3 

119/3 

 تکرار ارقام رو به جلو
 آزمونپیش

 گروه 

112/1 

092/999 

330/3 

339/3 

311/3 

193/3 

191/3 

33/9 

 تکرار ارقام معکوس
 ونآزمپیش

 گروه 

131/92 

203/91 

3339/3 

3339/3 

211/3 

191/3 

112/3 

111/3 

 ها حافظه بینایی و یادگیری تداعی
 آزمونپیش

 گروه 

320/90 

231/1 

339/3 

330/3 

222/3 

311/3 

129/3 

192/3 

 آزمونپیش حافظه کل

 گروه 

122/91 

192/23 

339/3 

339/3 

191/3 

923/3 

111/3 

33/9 

00 
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دهد که با تعدیل  ن مینتایج این جدول نشا

های آزمایش و کنترل  آزمون، بین گروه نمرات پیش

آگاهی شخصی در آزمون، در نمرات  در مرحله پس

درصد(،  1/32مورد مسائل روزمره و شخصی)

 2/21درصد(، حافظه منطقی) 2/20کنترل ذهنی)

درصد(،  3/19درصد(، تکرار ارقام رو به جلو)

حافظه از درصد(،  1/19تکرار ارقام معکوس)

درصد( و در کل  1/31)ها بینایی و یادگیری تداعی

درصد( تفاوت معناداری وجود  92نمره حافظه)

های مبتنی بر  تمرین( که ناشی از p<39/3دارد)

افزار  های عصب روان شناختی در نرم مهارت

بوده است. براساس نتایج این تمرینات  کاپیتان الگ

ن)جهت یابی( آگاهی نسبت به زمان و مکابر مولفه 

 در بزرگساالن تاثیر معناداری نداشته است. 

 

 گیری بحث و نتیجه

اثربخشی هدف از پژوهش حاضر بررسی 

شناختی  روان های عصب های مبتنی بر مهارت تمرین

الگ بر بهبود عملکرد حافظه  افزار کاپیتان در نرم

بود. نتایج به دست آمده نشان داد  بزرگساالن

های عصب روان  مهارتهای مبتنی بر  تمرین

افزار کاپیتان الگ بر بهبود ابعاد  شناختی در نرم

آگاهی شخصی در مورد مسائل حافظه اعم از 

روزمره وشخصی، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، 

تکرار ارقام رو به جلو و معکوس، حافظه بینایی و 

 بزرگساالن تاثیر دارد. لیکن اینها  یادگیری تداعی

گاهی نسبت به زمان و آبر مولفه ها  تمرین

در بزرگساالن تاثیر معناداری یابی( مکان)جهت

این بخش از پژوهش به صورت نداشته است. 

های پیشین نظیر  های پژوهش غیرمستقیم با یافته

(، آقایوسفی 9212وند غیاثوند و امیری مجد) رویت

(، 9210(، قائدی و همکاران)9210و همکاران)

ندنیا و ارجم(، 9211شریفی و همکاران)

(، 9219قمری گیوی و همکاران)(، 9212همکاران)

( و بالکی و 3392مورا و همکاران)-میژا

( همسو است. بر اساس این 3399کارول)

ها تمرینات مبتنی بر کارکردهای اجرایی  پژوهش

 بر حافظه اثرات مثبتی نشان داده است. 

 افزار کاپیتان الگ نرمدر مورد مکانیسم اثر 

توان بیان  ساالن در ابعاد مختلف میبر حافظه بزرگ

پیش فرض اثربخشی این تمرینات بر بهبود  نمود

سازی استفاده  هایی برای بهینه یافتن روش ،حافظه

بر اساس این دیده است.  از فرایندهای آسیب

در  های بهنجار پردازش شناختی مکانیسم رویکرد

 ها ، اما کارایی آنبزرگساالن موجود است حافظه

ها را  آن ندتوان فته و مداخالت آموزشی مییا کاهش

تأکید اصلی این رویکرد بر  .دنرسانببه سطح بهینه 

توانمندسازی فرد در استفاده از فرایندها و 

 بروز مشکالتاست، که قبل از ی های مهارت

افزار کاپیتان الگ یک رویکرد . نرماند موجود بوده

ا با یادگیری جذاب و برانگیزاننده است که افراد ر

کند و برای افراد  های یادگیری موفق آشنا می تجربه

گیری، ثبت  بازخوردهای سریع و بدون سوء

های متنوع  اطالعات، ارائه سریح محرک و محرک

شود تا  آورد. این مکانیسم باعث می را فراهم می

شناختی  بزرگساالن خطاهای کمتری در پردازش

یک گ به های کاپیتان ال داشته باشند. ارائه تمرین

 "سازمان مجدد کارکرد"فرایند جبرانی به نام
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. در این دیدگاه با فرض این واقعیت که انجامد می

های  جز نورون های سیستم مرکزی به نورون

توانند تولید شوند، چنین ادعا  مجدداً نمی هیپوکامپ

 عمدتاً حاصل عملکرد شناختی،شود که بهبود  می

انده است، که سازمان مجدد مدارهای عصبی باقی م

های متفاوت وارد  برای دستیابی به رفتار از گذرگاه

رغم وجود شواهد روشن در این  به شوند. می عمل

سازمان مجدد کارکرد فقط یکی از  زمینه،

عملکرد ن بهبود یهای زیربنایی برای تبی مکانیسم

است افزار کاپیتان الگ شناختی به عنوان نتیجه نرم

بر  باره وجود دارد. دراینهای دیگری نیز  و تبیین

های عصبی که در  مکانیسم ،های جدید اساس یافته

بدون شک در بهبود  یادگیری افراد نقش دارند

 افزار کاپیتان الگعملکرد حافظه طی ارائه نرم

 بر اساس این رویکرد (.3333)اکنار، دخیل هستند

 یدلیلهر نورونی که به است مشخص گردیده 

 ها یا تواند دندریت ده میدچار فقدان درونداد ش

ایجاد های دندریتی جدیدی ایجاد کند و این  جوانه

سیناپسی در فرایند بهبود و یادگیری  مسیرهای

شود. باید گفت این تغییرات  دیده می نرمال نیز

مرتبط وابسته به تجربه است، چرا که بدون وجود 

این  ،کند سیستم را تحریک می دروندادهایی که

ترین  توانند شکل بگیرند. مهم نمی پیوندهای جدید

های عصب ارائه تمرین ها برای کاربرد این یافته

این  افزار کاپیتان الگروانشناختی از طریق نرم

ی که دارای نقص در فرد ر در تجاربیاست که تغی

در نوع و مدارهای عصبی زیربنایی خود است، 

سطح درونداد در مدار عصبی تأثیر داشته و منجر 

عملکرد حافظه در بزرگساالن  بودیبه به

 (. 3390ون دی ول و همکاران، گردد) می

به افزار کاپیتان الگ های نرم تمرینارائه 

های دستورهای  بزرگساالن موجب تقویت مهارت

ای، توجه شنیداری، توجه بینایی،  چندمرحله

نگهداری و تغییر توجه، اجرای دستورات به 

بینی شد، و صورت مستقیم و معکوس و نیز باز

توانست مهارت توجه را در بزرگساالن افزایش 

و از آن جا که در  (3391تاکاکس و کاسایی، دهد)

عملکرد توجه، به نقش فرد در فرآیند یادگیری 

آموزد که به طور فعال و  شود، فرد می تاکید می

ها و رفتارهایش را جهت دستیابی  مستمر، شناخت

ین موضوع به اهداف مورد نظر هدایت کند و ا

های مبتنی بر  تمرینخود یکی از پیامدهای 

افزار کاپیتان  شناختی در نرم روان های عصب مهارت

آگاهی شخصی در مورد الگ است که منجر به 

مسائل روزمره و شخصی، کنترل ذهنی، حافظه 

منطقی، تکرار ارقام رو به جلو و معکوس، حافظه 

چنین ها گردیده است. هم بینایی و یادگیری تداعی

شناختی  روان های عصب های مبتنی بر مهارت تمرین

افزار کاپیتان الگ موجب تقویت توجه به  در نرم

های کالمی و دیداری، افزایش دقت به  نشانه

حفظ توجه در دقتی، جزئیات و کاهش بی

روزمره، گوش دادن موثر به  یها فعالیت

ها،  های دیگران، عمل کردن به دستوالعمل صحبت

های تالش ذهنی  ی تکالیف و فعالیتسازمانده

        های مستمر، شناسایی و کنترل محرک

شود که  کن و فراموشکار نبودن میپرتحواس

در پیامدهای آن بهبود حافظه و ابعاد آن بوده است. 
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های مبتنی بر  تمرینتبیین عدم اثربخشی 

افزار  های عصب روان شناختی در نرم مهارت

آگاهی نسبت به زمان و کاپیتان الگ بر بهبود 

توان بیان نمود که ممکن است  یابی( میمکان)جهت

تعداد جلسات تمرینی و تمرکز بیشتر بر تمرینات 

جهت یابی الزم بوده است تا اثر این تمرینات بر 

آگاهی نسبت به زمان و مکان بزرگساالن معنادار 

باشد چراکه ذهنیت افراد رو به تغییر بوده است 

 ماری این فرضیه تایید نشده است. لیکن از نظر آ

 

 ها و پیشنهادات محدودیت

جایی که به طور معمول هر پژوهشی  از آن

هایی روبه است، بنابراین پژوهش  با محدودیت

هایی مواجه بوده که  حاضر نیز با محدودیت

ها محققان دیگر را در  شناخت این محدودیت

هایی از این دست را یاری  اجرای سایر پژوهش

آماری این   جایی که جامعه رساند. از آن می

سال دارای  03-23به بزرگساالن پژوهش محدود 

های  کننده به کلینیک مشکالت حافظه مراجعه

امکان شناختی شهر اصفهان بوده، لذا،  روان عصب 

هایی روبه  تعمیم نتایج به کل جامعه با محدودیت

توان به  های دیگر می از جمله محدودیت روست.

نجام دوره پیگیری اشاره نمود. همچنین عدم اعدم 

های  حیطهاز لحاظ ها  گروهامکان همتاسازی 

های  نیز از دیگر محدودیت مشکالت حافظه

در مجموع با توجه به پژوهش حاضر بود. 

های مبتنی بر  تمرین، حاضر های پژوهش یافته

افزار  شناختی در نرم روان های عصب مهارت

درمانگران این امکان را  بهتواند  الگ می کاپیتان

های  با استفاده از ارائه تمرینات و تکنیک که بدهد

برای بهبود عملکرد حافظه  ،معتبر و مناسب

بزرگساالن تالش نمایند و از بروز مشکالت ناشی 

های  از اختالل در حافظه این قشر از جامعه گام

 موثری بردارند.
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 گردد. اند تشکر می همراهی نموده
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