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آموزان ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانشبخشی شناختی رایانهتأثیر توان

 با اختالل یادگیری ریاضی
  *زاده روزبهانیآزاده اسمعیل

 **ناصر بهروزی

 ***مرتضی امیدیان

 ****غالمحسین مکتبی
 

 دهیچک
. آموزان با اختالل یادگیری در ریاضی بودای بر توانایی کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشبخشی شناختی رایانهتوانهدف این پژوهش، بررسی تأثیر  

چهارم  هیپسر پا آموزاندانش شامل یآمار جامعه پیگیری دوماهه بود.آزمون با گروه گواه و پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاز نوع نیمهاین پژوهش 
پس نفر انتخاب و  40 تعداد ساده یتصادف یریگنمونهبه روش  کهاست  1398 -1399 یلیر سال تحصدشهر کرج  یاضیدر ر یریادگیاختالل  با ییابتدا

 ایقهیدق 50 جلسه 10مدت های گروه آزمایش به آزمودنیفتند. نفر( قرار گر 20نفر( و گواه ) 20) شیآزما یهادر گروه یتصادف ینیگزیجا بااز همتاسازی 
ارائه آموزشی  برنامةکه به گروه گواه این در حالی، انفرادی دریافت کردندشیوه به را( 2018بخشی شناختی کاپتانزالگ )نسخه افزار توانآموزش نرم برنامة
 (1982( شالیس )TOL(، آزمون برج لندن )1948( برگ و گرانت )WCSTویسکانسین )های کارتبندی آزمون دستهها از آوری دادهبه منظور جمع .نشد

 آزمایشگروه شد که باعث  ایبخشی شناختی رایانهتوان .شد ها استفادهداده تحلیل برای SPSSافزار نرم 24 نسخةتحلیل کوواریانس با از استفاده شد. 
 پذیریانعطاف کنند، صرف الگو به رسیدن برای را کمتری هایکوشش و زمان درجاماندگی،، گواهه گرو در مقایسه با پیگیریآزمون و در مراحل پس

 شدة حل مسائل تعداد که حالی در داشتند، مسأله حل برای را کمتری خطای تعداد و آزمایش زمان تأخیر، زمان همچنین یافت؛ افزایش نیز آنان شناختی
اختالل آموزان با کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشبهبود  برای بخشی شناختی رایانهتوان ةبرنام دادنشان  هایافته(. P<01/0یافت ) افزایش آنان

  .ای مناسب استفاده شودیک روش مداخله عنوانتواند بهموثر است و مییادگیری در ریاضی 
  کلمات کلیدی:

 مسأله، کارکردهای اجراییای، حل بخشی شناختی رایانه، تواناختالل یادگیری در ریاضی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .اهواز، ایران اهواز، دانشگاه شهید چمرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانروانشناسی تربیتی،  دکتری *

 .، اهواز، ایراناهواز دانشگاه شهید چمرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان دانشیار گروه روانشناسی، نویسندۀ مسئول: **
Email: behroozy_n@scu.ac.ir 

  .، اهواز، ایراناهواز دانشگاه شهید چمرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده رواندانشیار گروه روانشناسی،  ***
             .، اهواز، ایراناهواز دانشگاه شهید چمرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده رواندانشیار گروه روانشناسی،  ****
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 مقدمه
عصبی  هایاختالل از یکی عنوانبه  1ویژه یادگیری اختالل
 .شوندمی محسوب تحصیلی نخستین دورة طول در ،2رشدی
ست که ا 3اختالل یادگیری در ریاضی ،اختالل این انواع از یکی

، 5ریاضی قواعد خاطرسپاریبه ، 4با مشکالتی در درک عددی
 حدود در ریاضی 8در استدالل دقت و محاسبه 7روانی و 6دقت

 و تحصیلی عملکرد هایآزمون از استفاده با سالگی 8سن 
، 9هستند )انجمن روانشناسی آمریکا تشخیص غربالگری قابل

 14تا  6دکان درصد از کو 8تا  5(. برآورد شده است که 2013
تنگسوجاریتکول، ساله دارای اختالل در درس ریاضی هستند )

 (. 2020، 10لوترنو و بونچودوانگ
ی کارکردهای در اختالل  متغیر ترینمهم11اجرای

 هایبروز ناتوانی در تواندمی که است شناختیروانعصب

بطور کلی کارکردهای  (.2014، 12)کراسباشد  مؤثر یادگیری
 بر تمرکز و مرتبط اطالعات به توجه توان شاملاجرایی را می

 بازداری(، تغییر و )توجه نامربوط اطالعات از بازداری آن و

 توالی ریزیبرنامه تکلیف(، )مدیریت تکالیف در تمرکز و توجه

 ریزی(،)برنامه به اهداف یابیدست برای تکالیف انجام

 تعیین جهت فعال محتوای حافظة بررسی و رسانیروزبه

 بازنمایی رمزها و ای )بازبینی(در تکالیف زنجیره بعدی هایگام

اسپارک، هنری، -حافظة فعال )رمزگردانی( دانست )اسمیت در
 ،یلکیو(. مطالعه طولی 2016، 13و زتیک میسر، ادواردسدوتیر

ساله نشان داد  13تا  4در کودکان  (2018، 14سیپرا و پوالک
کرد ریاضی محسوب در عمل کنندهینیبشیپعملکرد اجرایی 

در  ضعف ضعف در عملکرد اجرایی و نیز ،شود. همچنینمی
ی، منجر به اختالل یادگیری دبستانشیپدانش اولیه ریاضی در 

مارلی، هوارد، شود )چو، وانریاضی در دوران مدرسه می
  (.2019، 15ناژنجنت، اسکوفیلد و گری

 یک نعنوابه ریاضی نوشتاری 16مسألهبه عالوه، توانایی حل 

 حل است. برای شناخته شده عملکرد ریاضی در اساسی مؤلفه

 با کار این و شود آگاهمسأله  ماهیت از فرد باید ابتدامسأله  یک

 پیدا به که شودمی آغازمسأله  از ذهنی یک بازنمایی ایجاد

 ها(. پژوهش2016، 17کند )رابرتسونمی حل کمک راه کردن

 برای مخصوصاً ینوشتارمسأله  حل که اندداده نشان

                                                                                                                                                                                                                                              
1. specific learning disorders (SLD)  

2. neurodevelopmental disorder 

3. mathematical learning disorder  
4. numerical magnitude  perception  

5. arithmetic fact 

6. accurate  
7. fluent  

8. reasoning  

9 .American Psychiatric Association  
10. Tengsujaritkul, Louthrenoo & Boonchooduang 

11. exacutive funtion  

12. Krawec 
13. Smith-spark, Henry, Messer, Edvardsdottir & Ziecik  

14. Wilkey, Pollack & Price 

ک مشکل یادگیری با اختالل آموزاندانش ، 18است )کراو
ااندرسون(. 2014   19، اندرسون، نورثمن، جاکوبس و کاتروپ

 اختالل با آموزاندانشمسأله  حل در عمده هایضعف (2010)

ابتدایی  چهارم و سوم هایپایه در را ریاضی یادگیری در
    ریاضیمسأله  حل شناختی، است. در الگوهای کرده گزارش

 شناختی، هایمؤلفه میان پیچیده انفعال و فعل عنوانبه

 است شده نظرگرفته در انگیزشی و عاطفی فراشناختی،

 این ،(. همچنین2005، 21؛ استیسی1993 ،20اپلیگت و )مونتاگو

 هایمسألهحل  برای ناکافی راهبردهای از اغلب آموزاندانش

 به کارگیری در مشکالتی سبب که کنندمی استفاده ریاضی

 دیگر،یی سو از .شودمی فراشناختی شناختی و فرایند دو هر

 به شده گرفته یاد انتقال دانش و تعمیم در هایینارسایی

 (. 2010، 22دارند )استریکلند جدید تکالیف

 یادگیری ناتوانی نواقص بهبود برای های مؤثردرمان از یکی

یبخشی بر توان های مبتنیبرنامه است )فین و  23شناخت
بخشی شناختی با تحریک مناسب و توان .(2011دونالد، مک
تواند تغییرات می یادگیری، اختاللمناطق مغزی کژکار در  مکرر

چنین تغییراتی  که این چرا پایداری در آن مناطق ایجاد نماید،
دهند و ثابت باقی خواهند مغزی رخ می هایدر ساختار نورون

 (. در این روش1392قدس، همتی و احمدی، ، م)اعظمی ماند

 را مسأله حل و توجه حافظه، مانند فرد شناختی عملکردهای
، 24نویل و سندرس کوچ، فانینگ، کشد )استیونز،چالش می به

بخشی (. در این راستا، مطالعات زیادی اثربخشی توان2008
های شناختی را بر کارکردهای اجرایی طیف وسیعی از جمعیت

های فعالی و اختاللاز بیماران آسیب مغزی گرفته تا بیشبالینی 
پور، عشایری، ، فیضیمثال عنوانبهاند. یادگیری نشان داده

( اثربخشی توانبخشی 2020آذر )زادگان و سپهریانعیسی
 اجرایی عملکرد و کاری حافظه ظرفیت و سرعت شناختی را بر

مون، یانگ و کردند،  دییتأ (MS) اسکلروزیس مولتیپل بیماران
بوگدانوا، یی، و  (2018) همکاران و26آرنا -چاوز(، 2019) 25جئون

 عملکرد و کاری ( تأثیر آن را بر حافظه2016) 27هو و سیسرون
 28مغزی و آریدال و رزلی خفیف هایآسیب با افراد اجرایی

 اجرایی ( اثربخشی این نوع توانبخشی را بر عملکرد2019)
ریاضی نشان دادند. رنجبر،  کودکان با اختالل یادگیری در

15. Chu, Vanmarle, Hoard, Nugent, Scofield & Geary 
16. problem solving 

17. Robertson 
18. Krawec 
19. Anderson, Anderson, Northam, Jacobs & Catroppa 
20. Montague & Applegate 
21. Stacey 

22. Strickland 

23. cognitive rehabilitation 
24. Stevens, Fanning, Coch, Sanders & Neville 
25. Moon, Yang & Jeon 

26. Chavez-Arana 
27. Bogdanova, Yee, Ho & Cicerone 

28. Ardila & Rosselli 
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 مند اثربخشی( در مروری نظام1399زاده و ارجمندنیا )حسن
 اجرایی کارکردهای ارتقاء در محوررایانه شناختی بخشیتوان

  دییتأکودکان را 
-روانی مداخالت سایر کنار در مکمل درمان عنوانبهو آن را 
وریادی، پیشنهاد کردند. به عالوه، ا مستقیم آموزش و آموزشی
 شناختی بخشیتوان ( اثربخشی1398فر و قاسمی )هادیان
 کودکان اجرایی عملکردهای بر ایرایانه هایبازی بر مبتنی
کنشی و پوشنه، شریفی و فزون/توجه نقص اختالل به مبتال

 ( اثربخشی1392( و نریمانی و سلیمانی )1394معتمدیگانه )

 عملکرد و اجرایی هایکارکرد بر محوررایانه شناختی بخشیتوان
ریاضی نشان  در یادگیری اختالل با آموزاندانش فعال ةحافظ

 یهابرنامهاند که دادند. شواهد تجربی متعددی نیز نشان داده
ی بر پایه تمرینات مداوم باعث بهبود شناخت یتوانبخش و یاانهیرا

فعال و مسأله کودکان آسیب مغزی، بیش حل توانایی
و همکاران  1ری آنان شده است. گرینبرگهای یادگیاختالل

 این بر مسأله حل توانبخشی بر مبتنی درمان تأثیر (2018)
 .کرد دییتأ شیمیایی را جانبازان نفساعتمادبه و انگیزش و مهارت
 بر حل شناختی بخشی( اثربخشی توان2008و همکاران ) 2لوک
ان مغزی را نش تومور به مبتال بیماران زندگی کیفیت و مسأله

( تأثیر این نوع توانبخشی را بر 1399دادند. محمدی و افروز )
       - یتوجهکم اختالل با آموزاندانش مسأله حل توانایی
اش را بر توانایی ( اثرگذاری1397وحدی )م، بیرامی و فعالیبیش

خواندن و تقوی  در یادگیری آموزان با اختاللدانش حل مسأله
کودکان  مسأله حل را بر توانایی( اثربخشی آن 1397و حامی )

 عادی نشان دادند.
 یکی مسأله حل و اجرایی کارکردهای در ضعف اینکه به توجه با
 ریاضی در یادگیری اختالل با آموزاندانش اصلی مشکالت از

 هایمهارت و تحصیلی توانایی بر مستقیماً که شودمی محسوب
 طراحی ژوهشپ این. گذارندیم ریتأث آموزاندانش این زندگی
 ایرایانه شناختی توانبخشی روش اجرای و درمان با تا است شده
 رایز ؛بخشد بهبود و ترمیم ها،آن در را شناختی یهامهارت این

 که است جدید درمان یک ایرایانه شناختی توانبخشی روش
 بهبود به کمک برای هادرمان سایر کنار در یا تنهایی به تواندمی

 این حال این با رود، کار به ریاضی در کودکان یادگیری اختالل
 افزارنرم آموزش برنامة بر آن مبتنی نوع   ویژهبه توانبخشی

-همه و بیشتر مطالعات به نیاز 3کاپتانزالگ شناختی بخشیتوان

هدف  رو،نیا از. گردد مشخص آن اثربخشی که دارد یاجانبه
بر این پژوهش بررسی تأثیر برنامه توانبخشی شناختی 

آموزان با اختالل کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش
 یادگیری در ریاضی بود.

                                                                                                                                                                                                                                              
1. Greenberg 
2. Luk 
3. Capatain’s log  

 روش
-آزمونآزمایشی، با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

بود. جامعه آماری شامل  یریگیو دوره پ کنترلبا گروه آزمون پس
آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی بود که از مهر تا تمامی دانش

 به مراکز آموزشی اختالل 1398-99سال تحصیلی  اسفندماه
 40پژوهش  نینمونه ا یادگیری شهر کرج مراجعه نموده بودند.

 نیانتخاب شدند؛ به اساده  یتصادفگیری نمونهکه به روش  ،نفر
 ییابتدا چهارم هیآموزان پااز همه دانش یصورت که ابتدا فهرست

با توجه به  )که قبالً یریادگیکز اختالل اکننده به هر مرمراجعه
شده  ادهد یاضیردر  یریادگیاختالل  صیتشخ ورود یهامالک
ها نفر بود که از همه آن 229شامل  هیشد. فهرست اول هیبود( ته

افراد نرمال و در  نیتمام ا یهوش آزمون وکسلر گرفته شد و بهره
سپس، از این میان این تعداد  قرار داشت. 110تا  90محدوده 

دارای اختالل یادگیری در  ییابتدا چهارم هیپاوز پسر  آمدانش
طور تصادفی ساده انتخاب نفر به 145ای به حجم ریاضی، نمونه

 یاجتماع-یاقتصاد تیکه از نظر وضعآموزانی دانش در ادامه .شد
حذف  تند،گرفیدر سطح مرفه قرار م ایو  نییپا یلیدر سطح خ

در  یاجتماع-یاقتصاد تیکه از نظر وضع یشدند. تعداد افراد
 40در مرحله بعدی نفر بودند.  102 ،سطح متوسط قرار داشتند

انتخاب و ساده  یتصادفگیری نمونهبه روش ها نفر از میان آن
گروه آزمایشی و گواه به صورت تصادفی گمارده  2سپس به 

 .شدند
 ، داشتنگزارش معلمد به پژوهش عبارت بودند از وروهای مالک
داشتن  ، ( در آزمون وکسلر90-110متوسط ) یهوش بهره

 های تشخیصی اختالل یادگیری ریاضی بر اساس   مالک
DSM-5عدم آموزش و  ،مت، نمره پایین در آزمون ریاضی کی

 12تا  10 یسن دامنه درمان در مراکز اختالل یادگیری دیگر،
از شرایط الزم برای ورود به پژوهش  کودک والد، تیرضا سال،
 یدرمان برنامه افتیدر شامل نیز خروجهای الکم بودند.

 ی،ریادگی اختالل از ریغبه یگرید اختالل وجود، گرید همزمان
میلی برای شرکت کردن در جلسه و اظهار بی 2غیبت بیش از 

 .استجلسات 
 سنجش ابزار

 4نیسکانسیو یهاکارت یبند. آزمون دسته1
(WCST) :باتی یی شناخاجراهای پژوهش کارکرد نیا در 

این آزمون . شد دهیسنج های ویسکانسینبندی کارتآزمون دسته
 آزمون نیا. شد یحاطر1993در سال  5گرانتبرگ و ی به وسیله

مثلث  صلیب، دایره،)مختلف  شکل 4ست که از کارت ا 64ی دارا
شکل و تعداد با هم  اند که از نظر رنگ،تشکیل شده( ستارهو 

به )قاعده  4آزمون تا زمانی که  (.2001 بارسلو،)متفاوت هستند 

4 .Wisconsin Card Sorting Test 
5. Berg & Grant 
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کارت مورد  64دست آید یا تمام  به( تعداد  و شکل ،ترتیب رنگ
ربکا و  رمپفر، هامرا، براون،)کند گیرند ادامه پیدا می استفاده قرار

مورد که ها ترین مقیاسمعروف در این پژوهش(. 2006، باثول
، شناختی پذیریانعطاف :قرارگرفتند، عبارتند از گذارینمره

. الگوی اول تعداد کوشش الزم برای رسیدن به و زمان، درجامانی
کنندگان در یابیتوافق ارز بیاساس ضر بر زیآزمون ن نیا ییایپا

 یخلف ایران و در 83/0معادل (1988و استراوس ) نیریمطالعه اسپ
 دو در اعتبار بیضرا و داد قرار دییتأ موردرا  آن اعتبار( 1394)

 لیتکم طبقات تعداد و یدرجاماندگ یخطا یعنی نآ مهم شاخص
این در  .است آمده دست به 76/0 و 81/0 بیترت به شده،

 ،آلفای کرونباخ روش ز سها استفاده با آزموناین  اعتبارپژوهش، 
 یدرجامانبه ترتیب برای  براون و گاتمن -اسپیرمنتنصیف 

 اول یبه الگو دنیزمان رس، 72/0و  77/0، 86/0 (ی)درجاماندگ
 یبه الگو دنیرس یالزم برا یهاکوشش ،70/0و  71/0، 79/0
 74/0، 82/0 یشناخت یریپذانعطافو  76/0و  75/0، 81/0 اول
نسبت روایی در پژوهش حاضر به عالوه،  به دست آمدند. 81/0و 

به وسیله که  های ویسکانسینبندی کارتآزمون دستهمحتوایی 
 یادگیری شهر کرج تاللمتخصصین مراکز آموزشی اخاز  نفر 10

، 96/0 (ی)درجاماندگ یدرجامانبررسی شد که ضریب آن برای 
 یالزم برا یهاکوشش، 89/0 اول یبه الگو دنیزمان رس

به  92/0ی شناخت یریپذنعطافو ا 91/0 اول یبه الگو دنیرس
 دست آمدند.

 از یکی لندن برج آزمون (:TOL) 1لندن برج آزمون. 2

 ریزی استحل مسأله و برنامه ارزیابی ایبر هاآزمون بهترین
 . در این آزمون ازشده استطراحی ( 1982) شالیسکه توسط 

های مهره ای ازشود تا مجموعهشوندگان خواسته میآزمون
برای جور کردن با یک  رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را

که با هدف کمترین تکالیف آزمون . کنند جاجابههدف مشخص 
ای موردنیاز به طور سریع و کارآمد مورد استفاده قرار هحرکت

 با توانمی را مرحله هر. باشدمی مرحله 2 گیرد و دارایمی

 اول کوشش در آزمودنی کهصورتی در داد. انجام کوشش سه

 1و  امتیاز 2 دوم کوشش در خطا، صفر و امتیاز 3 موفق شود،
 هر در اگر و گیردمی خطا 2 و امتیاز 1 سوم کوشش در خطا،

کند. اعتبار می دریافت خطا نمره 3 ،نشود موفق کوشش سه
 (.2004 گزارش شده است )لزاک، 79/0این آزمون مورد قبول و 

 همبستگی، پرتئوس مازهای آزمون و آزمون این نتایج بین
؛ 1998 زیلمر، و )کالبرستون است شده گزارش 41/0 آن اعتبار

این  اعتبارپژوهش، ین ادر  (.1994 همکاران، کریکوریان و
براون -اسپیرمن ،آلفای کرونباخ هایروشبا استفاده از مقیاس 
به  66/0و  64/0، 76/0 آزمونکل برای به ترتیب  و گاتمن

نسبت روایی محتوایی در پژوهش حاضر ، نیهمچن دست آمدند.
 متخصصین مراکز آموزشی اختاللاز  نفر 10به وسیله که آزمون 

زمان ، 89/0 ریزمان تأخبررسی شد، برای  یادگیری شهر کرج
مسأله  تعداد و  97/0تعداد خطا ، 91/0زمان کل ، 92/0 شیآزما

 به دست آمدند. 94/0حل شده 

   پژوهش یاجرا وهیش
( از 90 ی)باال متوسط یهوش بهره صیتشخ یبرا ابتدا در

 قیتطب جهت سپس شد، گرفته وکسلر یهوش آزمون نیمراجع
 در یریادگیابتال به اختالل  یصیتشخ یهاکآموزان با مالدانش

کسب بعد از و  اجرا گردید متیک رانیا اتیاضیر آزمون ،یاضیر
شرکت در پژوهش،  یها براآن نیآموزان و والددانش تیرضا

ساده  یتصادف یریگونهنفر افراد نمونه، که با روش نم 40تعداد 
 20) ینفر 20در دو گروه  یانتخاب شده بودند، به طور تصادف

قرار گرفتند. گروه گواه  گواه(نفر گروه  20و  شینفر گروه آزما
 شینکردند. گروه آزما افتیدر یآموزش خاص ایمداخله  چگونهیه
را به  یآموزش-درمانی یمداخله یاقهیدق 50جلسه  10 یط

 نیکردند. همچن افتیکاپتانزالگ در ی شناختیبخشروش توان
جهت انجام  یفیتکال زین نیوالدبه  وزش،هر جلسه آم انیدر پا
 ارائه شده، داده شد. یهانیتمر یبرخ

جلسات، اهداف و نام تمرینات آموزشی برنامه  1در جدول 
( در هر جلسه آمده 2018توانبخشی شناختی کاپتانزالگ )نسخه 

 است.
 (2018توانبخشی شناختی کاپتانزالگ )نسخه  نام تمرینات و اهداف. 1 جدول

 تمرینات نام هدف جلسات

 معارفه اول
توسط برنامه و تعیین  آزمونشیپ، اجرای  افزار و نحوه کارکردن با آنها با نرمافزار و آشنایی آزمودنیمعرفی نرم

 سطح اولیه

  My Stery Messages/ The Great Hunt/ Smart Detective کلی توجه( یهامهارت /اجرایی )کارکرد دوم

 Code Cracker/ Tricky Tracks/ Remember the Alamo (ظه فعال دیداریحاف /اجرایی )کارکرد سوم

 !Racing Robots / Bingo Discovery / Touchdown (حافظه فعال شنیداری /اجرایی )کارکرد چهارم

 Red light green light/ Target Practice/ Darts (بازداری پاسخ /اجرایی )کارکرد پنجم

                                                                                                                                                                                                                                              
1. Tower of London (TOL) 
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 Conceptor/ Eagle Eye/ Whats Missing (مسأله)حل  ششم

 Pick and Pop/ Figure it out/ Mystery Messages )حل مسأله( هفتم

 Total Recall/ City Lights/ Puzzle Power )حل مسأله( هشتم

 Pick Quick/ Code Cracker/ Total Recall مسأله(حل ) نهم

 و اولیا آموزاندانشز ا، ارایه نمودار پیشرفت پایانی و تقدیر و تشکر آزمونپسجلسات، برگزاری  یبندجمع آزمونمرور جلسات و پس همد

 2000کاپتانزالگ اولین بار در سال  بخشی شناختیافزار تواننرم
 مجموعه در آمریکا ارائه شد. این  1توسط شرکت برین ترین

برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی شناختی است  آموزشی
تر شناختی را نیز های عالیهای پایه، مهارتمهارت که عالوه بر
 9تواند فرد را در دهد. سیستم ارزیابی این برنامه میبهبود می

حوزه از کارکردهای شناختی ارزیابی کرده و متناسب با وضعیت 
های عملکردی و برنامه آموزشی پیشنهاد دهد. گزارش ،فرد

 عالوه .استافزار نرمهای دیگر این مقایسه جلسات نیز از ویژگی

 سطح و دشوارتر شده تناسب تکالیف به این قابلیت، بر

 (.1396پور و امینی، )علی گرددمتفاوت می نیز هامهارت
 هایافته

 85/10آموزان گروه آزمایش میانگین و انحراف معیار سنی دانش
آموزان گروه سال و میانگین و انحراف معیار سنی دانش 67/0و 

نفر از   6سال بود. به این صورت که  68/0و  95/10گواه 
سال و  11 هاآننفر از  11سال،  10آموزان گروه آزمایش دانش

آموزان گروه نفر از دانش 5 ،همچنین .سال داشتند 12نفر نیز  3
سال  12نفر نیز  4سال و  11ها نفر از آن 11سال،  10گواه 

  داشتند.
جرایی و حل مسأله کارکردهای ا های توصیفیشاخص 2جدول 

 گروهو پیگیری را به تفکیک دو  آزمونپس، آزمونپیشدر مرحله 
دهد.نشان می گواهآزمایش و 

 گیریهای آزمایش و گواه در سه مرحله اندازههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه: شاخص2جدول 

 گیریمرحلة اندازه متغیر

 گروه مطالعه

 رنفاسمیـآزمون کلموگروف
 گواه آزمایش

 K-S Pآماره  ف معیاراانحر میانگین ف معیاراانحر میانگین

کارکردهای 
 اجرایی

درجامانی 
 )درجاماندگی(

 c.d200/0 15/0 70/2 15/9 85/3 70/9 آزمونپیش

 c.d200/0 12/0 19/2 05/9 89/2 50/7 آزمونپس

 c.d200/0 15/0 81/2 85/8 98/2 05/7 پیگیری

ن رسیدن به زما
 الگوی اول

 c177/0 18/0 13/42 75/300 84/32 65/289 آزمونپیش

 c.d200/0 13/0 34/44 35/305 98/47 55/260 آزمونپس

 c.d200/0 16/0 33/37 95/295 93/39 75/261 پیگیری

های الزم کوشش
برای رسیدن به 

 الگوی اول

 c199/0 18/0 26/2 40/7 81/1 35/7 آزمونپیش

 c.d200/0 12/0 83/1 90/7 59/1 30/5 آزمونپس

 c.d200/0 15/0 78/1 30/8 39/1 95/5 پیگیری

پذیری انعطاف
 شناختی

 c.d200/0 13/0 25/1 75/2 09/1 15/2 آزمونپیش

 c053/0 22/0 16/1 75/2 45/1 30/3 آزمونپس

 c.d200/0 14/0 19/1 50/2 35/1 60/3 پیگیری

 حل مسأله

 تأخیرزمان 

 c.d200/0 15/0 97/78 40/275 99/77 45/242 آزمونپیش

 c.d200/0 13/0 56/78 35/279 18/71 65/210 آزمونپس

 c.d200/0 11/0 41/76 15/276 55/69 00/205 پیگیری

 زمان آزمایش

 c076/0 19/0 89/180 70/800 77/154 85/772 آزمونپیش

 c.d200/0 14/0 07/170 00/808 14/123 15/106 آزمونپس

 c.d200/0 14/0 32/171 35/806 17/121 05/707 پیگیری

 c055/0 21/0 95/196 10/1076 54/153 30/1015 آزمونپیش زمان کل

                                                                                                                                                                                                                                              
1. Brain Train 
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 c.d200/0 13/0 63/189 35/1087 18/140 80/916 آزمونپس

 c.d200/0 17/0 89/184 50/1082 10/141 05/912 پیگیری

 تعداد خطا

 c169/0 19/0 37/9 60/38 34/10 35/36 آزمونشپی

 c056/0 22/0 12/9 75/38 67/6 05/29 آزمونپس

 c.d200/0 16/0 54/8 55/38 48/7 60/29 پیگیری

تعداد مسأله حل 
 شده

 c.d200/0 15/0 43/3 75/17 67/3 35/20 آزمونپیش

 c.d200/0 12/0 91/2 45/18 62/3 05/24 آزمونپس

 c.d200/0 15/0 40/3 10/18 38/3 20/24 یریپیگ

دهد که با تمهیدات نشان می 2جدول گذرا به اطالعات  نگاهی
بخشی شناختی افزار توانآموزش نرم برنامةبعد از  به عمل آمده

آموزان با اختالل یادگیری در در دانش( 2018کاپتانزالگ )نسخه 
امانی )درجاماندگی(، درج هایمیانگین نمرهآزمایش،  ریاضی گروه

 به رسیدن برای الزم هایاول و کوشش الگوی به رسیدن زمان
کارکردهای اجرایی و زمان تأخیر،  یهامؤلفهاول از بین  الگوی

های حل زمان آزمایش، زمان کل و تعداد خطا از بین   مؤلفه
آزمون کاهش یافته است. این آزمون به پسمسأله از مرحلة پیش

آموزان با اختالل یادگیری که میانگین نمرة دانشدر حالی است 
-شناختی از بین مؤلفه پذیریآزمایش در انعطاف در ریاضی گروه

های از بین مؤلفه شدهحلمسأله   های کارکردهای اجرایی و تعداد
 آزمون کاهش یافته است.آزمون به پسحل مسأله از مرحلة پیش
و اجرایی کارکردهای ای ههای مؤلفهنمرهاین تغییرات میانگین 

بعد از گذشت دو ماه در  آزمایش آموزا ن گروهدانشحل مسأله 
میانگین با این حال، پیگیری تا حدودی پایدار مانده است.  مرحلة
و حل مسأله اجرایی کارکردهای های مؤلفه هاینمره
گواه از مرحلة  آموزان با اختالل یادگیری در ریاضی گروهدانش
 آزمون و پیگیری تغییرات زیادی نداشته است.ه پسآزمون بپیش

ا امّ ،، استنباط بدون آزمون آماری استهاگیریهر چند این نتیجه
-پیش دار دروجود تفاوت معنی تر بعدی،های دقیقدر بررسی

های آزمایش و گواه مشخص آزمون و پیگیری گروهآزمون، پس
 خواهد شد.

، از آزمون چندمتغیری سقبل از اجرای آزمون تحلیل کواریان
ف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات واسمیرن ـ کلموگروف

از آزمون لوین جهت  ،(2جدول ) دو گروه در متغیرهای پژوهش
های متغیرهای پژوهش در جامعه و از بررسی همگنی واریانس

-های واریانسباکس جهت بررسی همگنی ماتریسام. آزمون 
دار نبود ها معنیه نتایج این آزمونکواریانس، استفاده شد ک

(05/0p>)دار ، بررسی همگنی شیب خط رگرسیون نیز از معنی
؛ (<05/0p)آزمون حمایت نمود نبودن تعامل شرایط و پیش

فرض وجود آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون پیشاز  ،همچنین
 با یکدیگر هاآزمونیا پیش همپراشمتغیرهای همبستگی متعارف 

و مقدار مجذور  KMOشاخص معنادار شدن ه شد که با استفاد
توان می (p<05/0)کای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت 

خطی چندگانه وجود هم همپراشهای اظهار داشت که بین متغیر
باشد. می متعارفدر حد ها با یکدیگر همبستگی همپراشندارد و 
تحلیل کواریانس را  های استفاده ازفرضها پیشداده ،بنابراین

توان از ها، میاند. لذا با توجه به رعایت مفروضهزیر سوال نبرده
 آزمون تحلیل کواریانس استفاده کرد.

گواه بر اساس و  های آزمایشبه منظور مقایسه گروه
، و حل مسألهاجرایی کارکردهای و پیگیری   آزمونهای پسنمره

کوواریانس  یک تحلیل ها، ابتداآزمونبعد از کنترل اثر پیش
همة معناداری  سطح .ها انجام گرفتچندمتغیری بر روی داده

و  p<01/0)اجرایی کارکردهای برای چندمتغیری های آزمون

85/19=F)  حل مسألهو (01/0>p  65/21و=F) آزمون در مرحلة پس
های همة آزمونمعناداری  سطحآزمون و با کنترل پیش

حل و  (F=10/12و  p<01/0)اجرایی کارکردهای برای چندمتغیری 
آزمون در مرحلة پیگیری با کنترل پیش (F=99/22و  p<01/0) مسأله
 بدین ترتیب، فرض(. 3)جدول  دست آمدبه 01/0تر از کوچک

و اجرایی کارکردهای شود که بین صفر آماری رد و مشخص می
تفاوت  و پیگیری آزموندر پس گواهدو گروه آزمایش و  حل مسأله

 دارد. عناداری وجودم
 آزمونها با کنترل پیشگروهکارکردهای اجرایی و حل مسأله آزمون و پیگیری تحلیل کوواریانس چندمتغیری پس .3جدول 

 نام آزمون اثر متغیر
 پیگیری آزمونپس

 اندازه اثر F ارزش اندازه اثر F ارزش

 گروه کارکردهای اجرایی

 61/0 10/12** 61/0 72/0 85/19** 72/0 آزمون اثر پیالیی

 61/0 10/12** 39/0 72/0 85/19** 28/0 المبدای ویلکز

 61/0 10/12** 56/1 72/0 85/19** 56/2 اثر هتلینگ

 61/0 10/12** 56/1 72/0 85/19** 56/2 بزرگترین ریشه روی
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 گروه حل مسأله

 75/0 99/22** 75/0 74/0 65/21** 74/0 آزمون اثر پیالیی

 75/0 99/22** 25/0 74/0 65/21** 26/0 المبدای ویلکز

 75/0 99/22** 97/2 74/0 65/21** 79/2 اثر هتلینگ

 75/0 99/22** 97/2 74/0 65/21** 79/2 بزرگترین ریشه روی
**, p< 0/01*p< 0/05 

 یک در هر گواهگروه آزمایش و  منظور بررسی تفاوت دوبه
، آزمون اثرات بین آزمودنی مسأله و حلاجرایی کارکردهای از 

ارائه شده  4در جدول قرار گرفت که نتایج حاصل  مورد استفاده
 .است

 آزمونها با کنترل پیشگروهکارکردهای اجرایی و حل مسأله آزمون و پیگیری آزمودنیِ مقایسه پس. اثرات بین4جدول 

 متغیر

 پیگیری آزمونپس

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 راتمجذو
نسبت 

F 

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
نسبت 

F 

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

کارکردهای 
 اجرایی

 1 37/0 **73/19 07/44 07/44 1 38/0 **12/21 94/30 94/30 درجامانی )درجاماندگی(

زمان رسیدن به الگوی 
 اول

58/7580 58/7580 68/10** 24/0 88/0 47/5230 47/5230 07/9** 21/0 84/0 

های الزم برای کوشش
 رسیدن به الگوی اول

56/54 56/54 77/30** 48/0 1 00/49 00/49 61/28** 46/0 1 

 82/0 20/0 **59/8 63/13 63/13 73/0 17/0 **81/6 35/7 35/7 پذیری شناختیانعطاف

 حل مسأله

 96/0 30/0 **71/14 21/13692 21/13692 94/0 29/0 **95/13 99/12907 99/12907 زمان تأخیر

 88/0 23/0 **93/9 17/35801 17/35801 99/0 33/0 **07/17 09/45116 09/45116 زمان آزمایش

 1 63/0 **84/56 76/520 76/520 1 59/0 **42/49 67/641 67/641 تعداد خطا

 1 47/0 **04/30 25/150 25/150 1 42/0 **53/24 80/118 80/118 تعداد مسأله حل شده
p< 0/05*, p< 0/01** 

آزمون پیش کنترلبا  ،4جدول  با توجه به نتایج ارائه شده در
آزمون پس از لحاظ و گروه گواه آزمایش گروهبین 

 دارد وجود داریتفاوت معنی و حل مسألهاجرایی کارکردهای 
(01/0>p) . مبنی بر بنابراین، فرض صفر رد و فرض پژوهش

ای بر افزایش توانایی شناختی رایانهبخشی تواناینکه 
اختالل آموزان با و حل مسأله دانشاجرایی کارکردهای 

. به گیردمورد تأیید قرار می مؤثر است، یادگیری در ریاضی
مشخص شد  4جدول  عالوه، با توجه به نتایج ارائه شده در

از  و گروه گواه آزمایش گروهآزمون بین پیش کنترلبا که 
تفاوت  و حل مسألهاجرایی ی کارکردهای پیگیر لحاظ
 .(P<01/0) دارد وجود داریمعنی

 گیریبحث و نتیجه
بخشی شناختی توانهدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی 

آموزان با دانش و حل مسألهاجرایی ای بر کارکردهای رایانه
اختالل یادگیری در ریاضی بود. نتایج به دست آمده از بخش 

بخشی شناختی توانهش نشان داد که های پژواول یافته
اختالل آموزان با عملکرد دانشبهبود موجب ای رایانه

این  شده است. اجراییکارکردهای در  یادگیری در ریاضی
پور و همکاران فیضی هایطور کلی با نتایج پژوهشیافته به

(، 2019(، آریدال و رزلی )2019(، مون و همکاران )2020)

                                                                                                                                                                                                                                              
1. O'Connel, Bellgrove & Robertson 

(، 2016و همکاران ) بوگدانوا(، 2018ان )آرنا و همکار-چاوز
(، 1398(، اوریادی و همکاران )1399رنجبر و همکاران )
( که 1392( و نریمانی و سلیمانی )1394پوشنه و همکاران )
بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی طیف نشان دادند توان
های بالینی از بیماران آسیب مغزی گرفته وسیعی از جمعیت

های یادگیری مؤثر است، همسو لی و اختاللفعاتا بیش
بر طبق اصل  ایبخشی شناختی رایانهتواندر واقع،  باشد.می

برانگیختگی پیاپی  پذیری و خودترمیمی مغزی، باشکل
ها مناطق کمتر فعال در مغز تغییرات سیناپسی پایداری در آن

کند پذیری مغز انسان بیان میکند. فرضیه شکلمی ایجاد
مناسب و مکرر تحریک  طورناطق کمتر فعال درگیر بهاگر م

 توانند موقتی باشند؛ بلکه به دلیلشوند، چنین تغییراتی نمی
اند، ها ایجاد کردهشود در ساختار نورونتغییراتی که فرض می
لذا،  (.2007، 1بلکرو و رابرتسون ،اکونلپایدار خواهند ماند )

 که کندمی ایجاد ار فرآیندی شناختی هایآموزش و تمرینات
 شودمی پیشانیپیش قطعه در هانارسایی این بهبود به منجر

 اختالل دارای کودکان اجرایی کارکردهای در نتیجه و
ابزارهایی که در به عالوه،  .کرد خواهد عمل بهتر یادگیری
به  بخشی شناختی کاپتانزالگافزار توانآموزش نرم برنامة

استفاده از تمرینات، متفاوت از  شود، در هر بارمی کار گرفته
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 شود تا ابزار موردمی له باعثأباشند و همین مسدفعه قبل می
آموزان نشود استفاده باعث ایجاد اثر تکرار و تمرین در دانش

این  ،برای کودکان یکنواخت و تکراری نباشد. همچنین و
موجب تقویت توجه، حافظه  تمرینات در قالب بازی و مسابقه

شود می ها باعثشوند. ظاهر جذاب این بازیله میأو حل مس
کودک با هیجان بیشتر و بدون خستگی به انجام این 

محدودیت زمانی باعث تالش  تمرینات بپردازد و داشتن
-در ادراک دیداری بیشتر و افزایش سرعت عمل کودک

هر تکلیف طوالنی  شود. زمان انجاممی هایفضایی محرک
شود )گایتن و ز خستگی مینیست و موجب جلوگیری ا

همراه  های کاربردی،برنامه(. در مجموع، 2013 ،1همکاران
 هایتکنولوژی آموزشی با ایجاد محیط جذاب در قالب بازی

از جمله دقت، سرعت عمل،  کودکانهای ای مهارترایانه
و حافظه به چالش کشیده و از این طریق مسأله توانایی حل 

 ،افراد را بهبود بخشد. همچنین توان عملکردهای شناختیمی
های قالب بازی ای شناختی درهای رایانهطراحی برنامه

مقایسه  ویدیویی جذاب، میل به همکاری و انجام تکالیف در
یابد در کودکان افزایش می یاانهیراریهای غبا سایر برنامه

س های مورد ویژگی برنامه (.2016و همکاران،   2)کورت
بر انگیزه و عالقه  ای کههای رایانهبازیاستفاده و جذابیت 

 تواند یکی از عوامل احتمالیمی وها اثرگذار است آزمودنی
 بخشی شناختی کاپتانزالگافزار تواننرمدخیل در اثربخشی 

 .باشد
های پژوهش نتایج به دست آمده از بخش دوم یافته

بهبود موجب ای بخشی شناختی رایانهتواننشان داد که 
 اختالل یادگیری در ریاضیآموزان با دانشی حل مسأله توانای

هایی طور کلی همسو با نتایج پژوهشاین یافته به شده است.
 یتوانبخش و یاانهیرا یهابرنامهاند نشان داده است که

ی بر پایه تمرینات مداوم باعث بهبود توانایی حل شناخت
؛ لوک و 2018و همکاران،  مسأله شده است )گرینبرگ

وحدی، م؛ بیرامی و 1399؛ محمدی و افروز، 2008مکاران، ه
آوردهای مهمترین فرض روی (.1397؛ تقوی و حامی، 1397

موفق از تجربه قبلی و  هایشناختی این است که یادگیرنده
طور فعال  فرایندهای فکری خود درباره اطالعات جدید، به

سازند و در تعیین اینکه اطالعات جدید چگونه معنا می
خیره شده ذبندی شوند و با اطالعات ادراک و طبقه جستجو،

شود، بسیار شده و انتخاب و یادآوری می قبلی ارتباط داده

                                                                                                                                                                                                                               
1. Gaitán  
2. Cortese 

3. Ayers, Davidson, Dozier & Twamley  

آورد، بین یک این روی کنند. بر اساسخوب عمل می
ناتوانی  .شودیادگیرنده ماهر و غیرماهر تفاوت ایجاد می

ی اهثر از فرایندؤیادگیرنده غیرماهر در استفاده مفید و م
(. 2020، 3)آیرز، داویدسون، دوزیر و تواملی است اجرایی

 ،بخشی شناختی در پژوهش حاضرآنچه که مشهود است توان
در مرتبط با حل مسأله های اجرایی باعث بهبود کنش

اختالل یادگیری در ریاضی شد. دلیل دیگر آموزان با دانش
ی بخشهای توانمداخلهتواند این باشد که این نتیجه می

لیت مغز افع تواند حافظه کاری را بهبود بخشد وشناختی می
 ت باقینی افزایش دهد. در حقاپیشرا در کرتکس پیش

توان مناطقی در مغز را که مرتبط با کنش بخشی میتوان
آموزان دانشبه به اینکه  هتحریک کرد. با توج اجرایی است،

 یانشیپ وری لوب، با نارساکنشاختالل یادگیری در ریاضیبا 
این قسمت از مغز، مسئول  ،دیگر مواجه هستند و از سویی

انتظار نخواهد بود  های اجرایی مغز است، پس دور ازکنش
بخشی شناختی، حافظه کاری بهبود یابد که با توان

، 4الگو-ریوس و ماریانو-ویدال لوبرینی، بالنکو،-)رودریگز
 .افزایش یابدمسأله و توانایی حل ( 2017

مغزی درگیر در  با توجه به مسیرهایوع، در مجم
، لسنیک، ساوی، ای )سیسلسکیتکالیف شناختی رایانه

ز بخشی توان رسدبه نظر می(، 2006 ، 5گرانت و اهلفور
های تصویری و ای به علت وجود محرکشناختی رایانه

با درگیر کردن همزمان مناطق  صوتی مختلف و متنوع،
 پیشانیسی(، قشر پیشدادهای ححسی )جهت پردازش درون

های تکلیف و انتخاب راهبرد جهت پردازش پیچیدگی)
و در نهایت مناطق ( دهی به تکلیفمناسب برای پاسخ

حرکتی )جهت صدور یک بازخورد حرکتی(، مناطق مغزی 
و حل اجرایی کارکردهای ، یعنی حافظه کاری مربوط به

ه خوبی را ب اختالل یادگیری در ریاضیآموزان با دانش مسأله
سازی مناطق مغزی مربوط به کند. درگیری و فعالدرگیر می

شود که تکلیف یک ثر واقع میؤکاری به ویژه وقتی م حافظه
یابی یا ناکامی )عدم راه( جنبه هیجانی موفقیت )پاداش فوری
 .به مرحله باالتر( را در پی داشته باشد

است  ها همراه بودهپژوهش حاضر با برخی محدودیت
ها )به دلیل شیوع بیماری افت آزمودنیتوان ز جمله میکه ا

های اشاره کرد. به پژوهشگران دیگر انجام پژوهشکرونا( 
محور شناختی بر های رایانهبررسی تأثیر آموزش مشابه و

4. Rodríguez-Blanco, Lubrini, Vidal-Mariño & Ríos-Lago 
5. Ciesielski, Lesnik, Savoy, Grant & Ahlfors 
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 های تأثیرگذار بر یادگیری ریاضی، مانند تواناییمهارت دیگر
هایی در نمونه ها و انجام پژوهش باتخمین، تفسیر داده

سنین و  پسر در آموزان دختر ومقیاس  بزرگتر برای دانش
های دیگر آزمون های تحصیلی  متفاوت، استفاده ازپایه

ای به منظور پیشگیری مداخله هایتشخیصی و اجرای برنامه
های باالتر تحصیلی، پیشنهاد سال تر دراز مشکالت جّدی

های نامهشود آموزش برپیشنهاد می ،گردد. همچنینمی
برای سایر مشکالت یادگیری انجام شود و ای شناختی رایانه

 .بررسی گردد نتایج آن
 

 منابع
(. 1392آ. ) ،ی.، و احمدف ،ی. ر.، همتع.، مقدس، س ،یاعظم
و دارو روان محرک در  اریانهیرا یشناخت یتوانبخش ریتاث

توجه/  ییاختالل نارسا یکودکان دارا یزیربرنامه ییتوانا
 . 1-17 ،(10)3 ،ینیبال یروانشناس مطالعات. یفعال شیب
 ی(. اثربخش1398ا. )ن.  ،یقاسم وح.،  ،فردانیپ.، هاد ،یادیاور

بر  یاانهیرا یهایبر باز یمبتن یشناخت یتوانبخش
کودکان مبتال به اختالل نقص  ییاجرا یعملکردها
-130 ،(1)7 ،شناسی شناختیمجله روان. یکنشتوجه/فزون

121. 
 یتوانبخش ریتأث(. 1397. )ی ،وحدی.، و مم ،یرامیب

افزار بر بهبود عملکرد حل بر نرم یمبتن یکیکولوژینوروسا
 مجله. خواندن یریادگی یمسئله در افراد مبتال به ناتوان

 .30-37 ،(2)12 ،جامعه سالمت
 ی(. اثربخش1394ن. ) گانه،یع.، و معتمد ،یفیک.، شر پوشنه،

و  ییاجرا یکارکردهامحور بر انهیرا یشناخت یمداخله بازتوان
. یاضیر یریادگیآموزان با اختالل عملکرد حافظه فعال دانش
 .141-159 ،(20)5 ،روانشناسی افراد استثنایی

رایانه هایبازی بخشی (. اثر1397م. ) ،یجلودار، م.، و حام یتقو
 پژوهشی-علمی نشریهمسئله کودکان.  حل توانایی بر ای

 .55-70، (42)11 ،ارزشیابی و آموزش
 و نیسکانسیو آزمون یسنجروان یهایژگیو(. 1394ا. ) ،یخلف

 بدون و با کودکان در جیکول یشناسعصب آزمون با آن رابطه
ارشد،  یکارشناس انامهی. پانیقزو شهر یریادگی اختالل

 ی.واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم
 ی(. اثربخش1399ع. ا. ) ا،یارجمندن وس.،  ،زادهم.، حسن ،رنجبر

 ییاجرا یمحور در ارتقاء کارکردهاانهیرا یشناخت یبخشتوان
 یهاتازه. یداخل یهادار بر پژوهشنظام یکودکان: مرور
 .128-136 ،(1)22 ،یعلوم شناخت

 توانبخشی اثربخشی مقایسه(. 1396. )ف ،ینیام و.، ا پور،یعل

 آموزاندانش در توجه کارکردهای بر ایرایانه شناختی
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Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on executive function 

and problem-solving of students with Mathematics Learning Disabilities. This is a quasi-experimental study with 

pre-test and post-test design and a control group and two-month follow-up. The statistical population includes 

fourth grade elementary male students with learning disabilities in mathematics in Karaj during the 2019-2020 

academic year, 40 people were selected by simple random sampling method and after matching with random 

replacement, they were divided into experimental (n=20) and control (n=20) groups. The subjects in the 

experimental group received the Captain's Log cognitive rehabilitation software Training Program (version 2018) 

individually for 10 sessions of 50 minutes, while the control group was not provided with this training program. 

To collect the research data the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) of Berg & Grant (1948), Tower of London 

Test (TOL) of Shallice (1982) were used. The data were analyzed with a Multivariate Analysis of Covariance 

(MANCOVA) test using the 24th version of SPSS. Computer cognitive rehabilitation caused the experimental 

group to spend less preservation time, and effort than the control group to achieve the pattern, and their cognitive 

flexibility increased; They also had less delay time, test time, and fewer errors to solve the problem, while their 

number of solved problems increased (p<0.01). The results of  the present research show a computerized cognitive 

rehabilitation training program can be used as an appropriate method for improving executive function and 

problem-solving among students with mathematics learning disabilities.     

  

Keywords: Computerized Cognitive Rehabilitation, Executive Function, Mathematics Learning Disability, 

Problem-Solving. 
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