نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی
سال  ،12شمارۀ  ،4شماره پیاپی  ،37زمستان 1400
صفحة 87-98
DOI: 10.22034/CECIRANJ.2021.264495.1512

تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانشآموزان
با اختالل یادگیری ریاضی
*

آزاده اسمعیلزاده روزبهانی
**

ناصر بهروزی

***

مرتضی امیدیان

****

غالمحسین مکتبی

چکیده

اختالل یادگیری در ریاضی ،توانبخشی شناختی رایانهای ،حل مسأله ،کارکردهای اجرایی

* دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
** نویسندۀ مسئول :دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

Email: behroozy_n@scu.ac.ir
*** دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
**** دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

تاریخ دریافت 7 :فروردین 1400

تاریخ اصالحیه 17 :فروردین 1400

 | 87نشریة توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،12شمارة  ،)37( ،4زمستان 1400

تاریخ پذیرش 3 :خرداد 1400

Downloaded from www.ceciranj.ir

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر توانایی کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی بود.
این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و پیگیری دوماهه بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر پایه چهارم
ابتدایی با اختالل یادگیری در ریاضی شهر کرج در سال تحصیلی  1398 -1399است که به روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  40نفر انتخاب و پس
از همتاسازی با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایش ( 20نفر) و گواه ( 20نفر) قرار گرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  10جلسه  50دقیقهای
برنامة آموزش نرمافزار توانبخشی شناختی کاپتانزالگ (نسخه  )2018را بهشیوه انفرادی دریافت کردند ،در حالیکه به گروه گواه این برنامة آموزشی ارائه
نشد .به منظور جمعآوری دادهها از آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین ( )WCSTبرگ و گرانت ( ،)1948آزمون برج لندن ( )TOLشالیس ()1982
استفاده شد .از تحلیل کوواریانس با نسخة  24نرمافزار  SPSSبرای تحلیل دادهها استفاده شد .توانبخشی شناختی رایانهای باعث شد که گروه آزمایش
در مراحل پسآزمون و پیگیری در مقایسه با گروه گواه ،درجاماندگی ،زمان و کوششهای کمتری را برای رسیدن به الگو صرف کنند ،انعطافپذیری
شناختی آنان نیز افزایش یافت؛ همچنین زمان تأخیر ،زمان آزمایش و تعداد خطای کمتری را برای حل مسأله داشتند ،در حالی که تعداد مسائل حل شدة
آنان افزایش یافت ( .)P>0/01یافتهها نشان داد برنامة توانبخشی شناختی رایانهای بر بهبود کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشآموزان با اختالل
یادگیری در ریاضی موثر است و میتواند بهعنوان یک روش مداخلهای مناسب استفاده شود.
کلمات کلیدی:

تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی...

)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

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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اختالل یادگیری ویژه 1بهعنوان یکی از اختاللهای عصبی
رشدی ،2در طول نخستین دورة تحصیلی محسوب میشوند.
یکی از انواع این اختالل ،اختالل یادگیری در ریاضی 3است که
با مشکالتی در درک عددی ،4بهخاطرسپاری قواعد ریاضی، 5
دقت 6و روانی 7محاسبه و دقت در استدالل 8ریاضی در حدود
سن  8سالگی با استفاده از آزمونهای عملکرد تحصیلی و
9
غربالگری قابل تشخیص هستند (انجمن روانشناسی آمریکا ،
 .)2013برآورد شده است که  5تا  8درصد از کودکان  6تا 14
ساله دارای اختالل در درس ریاضی هستند (تنگسوجاریتکول،
لوترنو و بونچودوانگ.)2020 ،10
همترین متغیر
اختالل در کارکردهای اجرای ی 11م
عصبروانشناختی است که میتواند در بروز ناتوانیهای
یادگیری مؤثر باشد (کراس .)2014 ،12بطور کلی کارکردهای
اجرایی را میتوان شامل توجه به اطالعات مرتبط و تمرکز بر
آن و بازداری از اطالعات نامربوط (توجه و بازداری) ،تغییر
توجه و تمرکز در تکالیف (مدیریت تکلیف) ،برنامهریزی توالی
انجام تکالیف برای دستیابی به اهداف (برنامهریزی)،
بهروزرسانی و بررسی محتوای حافظة فعال جهت تعیین
گامهای بعدی در تکالیف زنجیرهای (بازبینی) و بازنمایی رمزها
در حافظة فعال (رمزگردانی) دانست (اسمیت-اسپارک ،هنری،
میسر ،ادواردسدوتیر و زتیک .)2016 ،13مطالعه طولی ویلکی،
پوالک و پرایس )2018 ،14در کودکان  4تا  13ساله نشان داد
عملکرد اجرایی پیشبینیکننده در عملکرد ریاضی محسوب
میشود .همچنین ،ضعف در عملکرد اجرایی و نیز ضعف در
دانش اولیه ریاضی در پیشدبستانی ،منجر به اختالل یادگیری
ریاضی در دوران مدرسه میشود (چو ،وانمارلی ،هوارد،
ناژنجنت ،اسکوفیلد و گری.)2019 ،15
به عالوه ،توانایی حل مسأله 16نوشتاری ریاضی بهعنوان یک
مؤلفه اساسی در عملکرد ریاضی شناخته شده است .برای حل
یک مسأله ابتدا فرد باید از ماهیت مسأله آگاه شود و این کار با
ایجاد یک بازنمایی ذهنی از مسأله آغاز میشود که به پیدا
کردن راه حل کمک میکند (رابرتسون .)2016 ،17پژوهشها
نشان دادهاند که حل مسأله نوشتاری مخصوصاً برای

دانشآموزان با اختالل یادگیری مشکل است (کراو ک، 18
 .)2014اندرسون ،اندرسون ،نورثمن ،جاکوبس و کاتروپ ا19
( )2010ضعفهای عمده در حل مسأله دانشآموزان با اختالل
یادگیری در ریاضی را در پایههای سوم و چهارم ابتدایی
گزارش کرده است .در الگوهای شناختی ،حل مسأله ریاضی
بهعنوان فعل و انفعال پیچیده میان مؤلفههای شناختی،
فراشناختی ،عاطفی و انگیزشی در نظرگرفته شده است
(مونتاگو و اپلیگت1993 ،20؛ استیسی .)2005 ،21همچنین ،این
دانشآموزان اغلب از راهبردهای ناکافی برای حل مسألههای
ریاضی استفاده میکنند که سبب مشکالتی در به کارگیری
هر دو فرایند شناختی و فراشناختی میشود .از سویی دیگر،
نارساییهایی در تعمیم و انتقال دانش یاد گرفته شده به
تکالیف جدید دارند (استریکلند.)2010 ،22
یکی از درمانهای مؤثر برای بهبود نواقص ناتوانی یادگیری
برنامههای مبتنی بر توانبخشی شناخت ی 23است (فین و
مکدونالد .)2011 ،توانبخشی شناختی با تحریک مناسب و
مکرر مناطق مغزی کژکار در اختالل یادگیری ،میتواند تغییرات
پایداری در آن مناطق ایجاد نماید ،چرا که این چنین تغییراتی
در ساختار نورونهای مغزی رخ میدهند و ثابت باقی خواهند
ماند (اعظمی ،مقدس ،همتی و احمدی .)1392 ،در این روش
عملکردهای شناختی فرد مانند حافظه ،توجه و حل مسأله را
24
به چالش میکشد (استیونز ،فانینگ ،کوچ ،سندرس و نویل ،
 .)2008در این راستا ،مطالعات زیادی اثربخشی توانبخشی
شناختی را بر کارکردهای اجرایی طیف وسیعی از جمعیتهای
بالینی از بیماران آسیب مغزی گرفته تا بیشفعالی و اختاللهای
یادگیری نشان دادهاند .بهعنوان مثال ،فیضیپور ،عشایری،
عیسیزادگان و سپهریانآذر ( )2020اثربخشی توانبخشی
شناختی را بر سرعت و ظرفیت حافظه کاری و عملکرد اجرایی
بیماران مولتیپل اسکلروزیس ( )MSتأیید کردند ،مون ،یانگ و
جئون ،)2019( 25چاوز-آرنا 26و همکاران ( )2018و بوگدانوا ،یی،
هو و سیسرون )2016( 27تأثیر آن را بر حافظه کاری و عملکرد
اجرایی افراد با آسیبهای خفیف مغزی و آریدال و رزلی28
( )2019اثربخشی این نوع توانبخشی را بر عملکرد اجرایی
کودکان با اختالل یادگیری در ریاضی نشان دادند .رنجبر،

آزاده اسمعیلزاده روزبهانی ،ناصر بهروزی ،مرتضی امیدیان ،غالمحسین مکتبی
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روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی ،با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود .جامعه آماری شامل
تمامی دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی بود که از مهر تا
اسفندماه سال تحصیلی  1398-99به مراکز آموزشی اختالل
یادگیری شهر کرج مراجعه نموده بودند .نمونه این پژوهش 40
نفر ،که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند؛ به این
صورت که ابتدا فهرستی از همه دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی
مراجعهکننده به هر مراکز اختالل یادگیری (که قبالً با توجه به
مالکهای ورود تشخیص اختالل یادگیری در ریاضی داده شده
بود) تهیه شد .فهرست اولیه شامل  229نفر بود که از همه آنها
آزمون وکسلر گرفته شد و بهره هوشی تمام این افراد نرمال و در
محدوده  90تا  110قرار داشت .سپس ،از این میان این تعداد
دانشآموز پسر پایه چهارم ابتدایی دارای اختالل یادگیری در
ریاضی ،نمونهای به حجم  145نفر بهطور تصادفی ساده انتخاب
شد .در ادامه دانشآموزانی که از نظر وضعیت اقتصادی-اجتماعی
در سطح خیلی پایین و یا در سطح مرفه قرار میگرفتند ،حذف
شدند .تعداد افرادی که از نظر وضعیت اقتصادی-اجتماعی در
سطح متوسط قرار داشتند 102 ،نفر بودند .در مرحله بعدی 40
نفر از میان آنها به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و
سپس به  2گروه آزمایشی و گواه به صورت تصادفی گمارده
شدند.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از گزارش معلم ،داشتن
بهره هوشی متوسط ( )90-110در آزمون وکسلر  ،داشتن
مالکهای تشخیصی اختالل یادگیری ریاضی بر اساس
 ،DSM-5نمره پایین در آزمون ریاضی کیمت ،عدم آموزش و
درمان در مراکز اختالل یادگیری دیگر ،دامنه سنی  10تا 12
سال ،رضایت والد ،کودک از شرایط الزم برای ورود به پژوهش
بودند .مالکهای خروج نیز شامل دریافت برنامه درمانی
همزمان دیگر ،وجود اختالل دیگری بهغیر از اختالل یادگیری،
غیبت بیش از  2جلسه و اظهار بیمیلی برای شرکت کردن در
جلسات است.

ابزار سنجش
ن4

 .1آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسی
( :)WCSTدر این پژوهش کارکردهای اجرایی شناختی با
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین سنجیده شد .این آزمون
به وسیلهی برگ و گرانت 5در سال 1993طراحی شد .این آزمون
دارای  64کارت است که از  4شکل مختلف (صلیب ،دایره ،مثلث
و ستاره) تشکیل شدهاند که از نظر رنگ ،شکل و تعداد با هم
متفاوت هستند (بارسلو .)2001 ،آزمون تا زمانی که  4قاعده (به

4 .Wisconsin Card Sorting Test
5. Berg & Grant
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حسنزاده و ارجمندنیا ( )1399در مروری نظاممند اثربخشی
توانبخشی شناختی رایانهمحور در ارتقاء کارکردهای اجرایی
کودکان را تأیید
و آن را بهعنوان درمان مکمل در کنار سایر مداخالت روانی-
آموزشی و آموزش مستقیم پیشنهاد کردند .به عالوه ،اوریادی،
هادیانفر و قاسمی ( )1398اثربخشی توانبخشی شناختی
مبتنی بر بازیهای رایانهای بر عملکردهای اجرایی کودکان
مبتال به اختالل نقص توجه/فزونکنشی و پوشنه ،شریفی و
معتمدیگانه ( )1394و نریمانی و سلیمانی ( )1392اثربخشی
توانبخشی شناختی رایانهمحور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد
حافظة فعال دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی نشان
دادند .شواهد تجربی متعددی نیز نشان دادهاند که برنامههای
رایانهای و توانبخشی شناختی بر پایه تمرینات مداوم باعث بهبود
توانایی حل مسأله کودکان آسیب مغزی ،بیشفعال و
اختاللهای یادگیری آنان شده است .گرینبرگ 1و همکاران
( )2018تأثیر درمان مبتنی بر توانبخشی حل مسأله بر این
مهارت و انگیزش و اعتمادبهنفس جانبازان شیمیایی را تأیید کرد.
لوک 2و همکاران ( )2008اثربخشی توانبخشی شناختی بر حل
مسأله و کیفیت زندگی بیماران مبتال به تومور مغزی را نشان
دادند .محمدی و افروز ( )1399تأثیر این نوع توانبخشی را بر
توانایی حل مسأله دانشآموزان با اختالل کمتوجهی -
بیشفعالی ،بیرامی و موحدی ( )1397اثرگذاریاش را بر توانایی
حل مسأله دانشآموزان با اختالل یادگیری در خواندن و تقوی
و حامی ( )1397اثربخشی آن را بر توانایی حل مسأله کودکان
عادی نشان دادند.
با توجه به اینکه ضعف در کارکردهای اجرایی و حل مسأله یکی
از مشکالت اصلی دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی
محسوب میشود که مستقیماً بر توانایی تحصیلی و مهارتهای
زندگی این دانشآموزان تأثیر میگذارند .این پژوهش طراحی
شده است تا با درمان و اجرای روش توانبخشی شناختی رایانهای
این مهارتهای شناختی را در آنها ،ترمیم و بهبود بخشد؛ زیرا
روش توانبخشی شناختی رایانهای یک درمان جدید است که
میتواند به تنهایی یا در کنار سایر درمانها برای کمک به بهبود
اختالل یادگیری کودکان در ریاضی به کار رود ،با این حال این
توانبخشی بهویژه نوع مبتنی آن بر برنامة آموزش نرمافزار
توانبخشی شناختی کاپتانزالگ 3نیاز به مطالعات بیشتر و همه-
جانبهای دارد که اثربخشی آن مشخص گردد .از اینرو ،هدف
این پژوهش بررسی تأثیر برنامه توانبخشی شناختی بر
کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانشآموزان با اختالل
یادگیری در ریاضی بود.

روش

تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی...

موفق شود 3 ،امتیاز و صفر خطا ،در کوشش دوم  2امتیاز و 1
خطا ،در کوشش سوم  1امتیاز و  2خطا میگیرد و اگر در هر
سه کوشش موفق نشود 3 ،نمره خطا دریافت میکند .اعتبار
این آزمون مورد قبول و  0/79گزارش شده است (لزاک.)2004 ،
بین نتایج این آزمون و آزمون مازهای پرتئوس همبستگی،
اعتبار آن  0/41گزارش شده است (کالبرستون و زیلمر1998 ،؛
کریکوریان و همکاران .)1994 ،در این پژوهش ،اعتبار این
مقیاس با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ ،اسپیرمن-براون
و گاتمن به ترتیب برای کل آزمون  0/64 ،0/76و  0/66به
دست آمدند .همچنین ،در پژوهش حاضر نسبت روایی محتوایی
آزمون که به وسیله  10نفر از متخصصین مراکز آموزشی اختالل
یادگیری شهر کرج بررسی شد ،برای زمان تأخیر  ،0/89زمان
آزمایش  ،0/92زمان کل  ،0/91تعداد خطا  0/97و تعداد مسأله
حل شده  0/94به دست آمدند.

شیوه اجرای پژوهش
در ابتدا برای تشخیص بهره هوشی متوسط (باالی  )90از
مراجعین آزمون هوشی وکسلر گرفته شد ،سپس جهت تطبیق
دانشآموزان با مالکهای تشخیصی ابتال به اختالل یادگیری در
ریاضی ،آزمون ریاضیات ایران کیمت اجرا گردید و بعد از کسب
رضایت دانشآموزان و والدین آنها برای شرکت در پژوهش،
تعداد  40نفر افراد نمونه ،که با روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شده بودند ،به طور تصادفی در دو گروه  20نفری (20
نفر گروه آزمایش و  20نفر گروه گواه) قرار گرفتند .گروه گواه
هیچگونه مداخله یا آموزش خاصی دریافت نکردند .گروه آزمایش
طی  10جلسه  50دقیقهای مداخلهی درمانی-آموزشی را به
روش توانبخشی شناختی کاپتانزالگ دریافت کردند .همچنین
در پایان هر جلسه آموزش ،به والدین نیز تکالیفی جهت انجام
برخی تمرینهای ارائه شده ،داده شد.
در جدول  1جلسات ،اهداف و نام تمرینات آموزشی برنامه
توانبخشی شناختی کاپتانزالگ (نسخه  )2018در هر جلسه آمده
است.

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

هدف

نام تمرینات

اول

معارفه

معرفی نرمافزار و آشنایی آزمودنیها با نرمافزار و نحوه کارکردن با آن  ،اجرای پیشآزمون توسط برنامه و تعیین
سطح اولیه

دوم

(کارکرد اجرایی /مهارتهای کلی توجه)

My Stery Messages/ The Great Hunt/ Smart Detective

سوم

(کارکرد اجرایی /حافظه فعال دیداری)

Code Cracker/ Tricky Tracks/ Remember the Alamo

چهارم

(کارکرد اجرایی /حافظه فعال شنیداری)

!Racing Robots / Bingo Discovery / Touchdown

پنجم

(کارکرد اجرایی /بازداری پاسخ)

Red light green light/ Target Practice/ Darts

)1. Tower of London (TOL
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ترتیب رنگ ،شکل و تعداد ) به دست آید یا تمام  64کارت مورد
استفاده قرار گیرند ادامه پیدا میکند (رمپفر ،هامرا ،براون ،ربکا و
باثول .)2006 ،در این پژوهش معروفترین مقیاسها که مورد
نمرهگذاری قرارگرفتند ،عبارتند از :انعطافپذیری شناختی،
درجامانی ،زمان و تعداد کوشش الزم برای رسیدن به الگوی اول.
پایایی این آزمون نیز بر اساس ضریب توافق ارزیابیکنندگان در
مطالعه اسپیرین و استراوس ( )1988معادل 0/83و در ایران خلفی
( )1394اعتبار آن را مورد تأیید قرار داد و ضرایب اعتبار در دو
شاخص مهم آن یعنی خطای درجاماندگی و تعداد طبقات تکمیل
شده ،به ترتیب  0/81و  0/76به دست آمده است .در این
پژوهش ،اعتبار این آزمون با استفاده از سه روش آلفای کرونباخ،
تنصیف اسپیرمن -براون و گاتمن به ترتیب برای درجامانی
(درجاماندگی)  0/77 ،0/86و  ،0/72زمان رسیدن به الگوی اول
 0/71 ،0/79و  ،0/70کوششهای الزم برای رسیدن به الگوی
اول  0/75 ،0/81و  0/76و انعطافپذیری شناختی 0/74 ،0/82
و  0/81به دست آمدند .به عالوه ،در پژوهش حاضر نسبت روایی
محتوایی آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین که به وسیله
 10نفر از متخصصین مراکز آموزشی اختالل یادگیری شهر کرج
بررسی شد که ضریب آن برای درجامانی (درجاماندگی) ،0/96
زمان رسیدن به الگوی اول  ،0/89کوششهای الزم برای
رسیدن به الگوی اول  0/91و انعطافپذیری شناختی  0/92به
دست آمدند.
 .2آزمون برج لندن :)TOL( 1آزمون برج لندن یکی از
بهترین آزمونها برای ارزیابی حل مسأله و برنامهریزی است
که توسط شالیس ( )1982طراحی شده است .در این آزمون از
آزمونشوندگان خواسته میشود تا مجموعهای از مهرههای
رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را برای جور کردن با یک
هدف مشخص جابهجا کنند .تکالیف آزمون که با هدف کمترین
حرکتهای موردنیاز به طور سریع و کارآمد مورد استفاده قرار
میگیرد و دارای  2مرحله میباشد .هر مرحله را میتوان با
سه کوشش انجام داد .در صورتیکه آزمودنی در کوشش اول

آزاده اسمعیلزاده روزبهانی ،ناصر بهروزی ،مرتضی امیدیان ،غالمحسین مکتبی
ششم

(حل مسأله)

Conceptor/ Eagle Eye/ Whats Missing

هفتم

(حل مسأله)

Pick and Pop/ Figure it out/ Mystery Messages

هشتم

(حل مسأله)

Total Recall/ City Lights/ Puzzle Power

نهم

(حل مسأله)

Pick Quick/ Code Cracker/ Total Recall

دهم

مرور جلسات و پسآزمون

جمعبندی جلسات ،برگزاری پسآزمون ،ارایه نمودار پیشرفت پایانی و تقدیر و تشکر از دانشآموزان و اولیا

نرمافزار توانبخشی شناختی کاپتانزالگ اولین بار در سال 2000
توسط شرکت برین ترین 1در آمریکا ارائه شد .این مجموعه
آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی شناختی است
که عالوه بر مهارتهای پایه ،مهارتهای عالیتر شناختی را نیز
بهبود میدهد .سیستم ارزیابی این برنامه میتواند فرد را در 9
حوزه از کارکردهای شناختی ارزیابی کرده و متناسب با وضعیت
فرد ،برنامه آموزشی پیشنهاد دهد .گزارشهای عملکردی و
مقایسه جلسات نیز از ویژگیهای دیگر این نرمافزار است .عالوه
بر این قابلیت ،به تناسب تکالیف دشوارتر شده و سطح
مهارتها نیز متفاوت میگردد (علیپور و امینی.)1396 ،
یافتهها

جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروههای آزمایش و گواه در سه مرحله اندازهگیری
گروه مطالعه
مرحلة اندازهگیری

متغیر

درجامانی
(درجاماندگی)

کارکردهای
اجرایی

زمان رسیدن به
الگوی اول
کوششهای الزم
برای رسیدن به
الگوی اول
انعطافپذیری
شناختی

زمان تأخیر
حل مسأله
زمان آزمایش
زمان کل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

آزمایش
میانگین
9/70
7/50
7/05
289/65
260/55
261/75
7/35
5/30
5/95
2/15
3/30
3/60
242/45
210/65
205/00
772/85
106/15
707/05
1015/30

گواه

انحراف معیار
3/85
2/89
2/98
32/84
47/98
39/93
1/81
1/59
1/39
1/09
1/45
1/35
77/99
71/18
69/55
154/77
123/14
121/17
153/54

میانگین
9/15
9/05
8/85
300/75
305/35
295/95
7/40
7/90
8/30
2/75
2/75
2/50
275/40
279/35
276/15
800/70
808/00
806/35
1076/10

انحراف معیار
2/70
2/19
2/81
42/13
44/34
37/33
2/26
1/83
1/78
1/25
1/16
1/19
78/97
78/56
76/41
180/89
170/07
171/32
196/95

آزمون کلموگروفـاسمیرنف
آماره K-S

0/15
0/12
0/15
0/18
0/13
0/16
0/18
0/12
0/15
0/13
0/22
0/14
0/15
0/13
0/11
0/19
0/14
0/14
0/21

P
c.d

0/200
0/200c.d
0/200c.d
0/177c
0/200c.d
0/200c.d
0/199c
0/200c.d
0/200c.d
0/200c.d
0/053c
0/200c.d
0/200c.d
0/200c.d
0/200c.d
0/076c
0/200c.d
0/200c.d
0/055c

1. Brain Train
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میانگین و انحراف معیار سنی دانشآموزان گروه آزمایش 10/85
و  0/67سال و میانگین و انحراف معیار سنی دانشآموزان گروه
گواه  10/95و  0/68سال بود .به این صورت که  6نفر از
دانشآموزان گروه آزمایش  10سال 11 ،نفر از آنها  11سال و
 3نفر نیز  12سال داشتند .همچنین 5 ،نفر از دانشآموزان گروه
گواه  10سال 11 ،نفر از آنها  11سال و  4نفر نیز  12سال
داشتند.
جدول  2شاخصهای توصیفی کارکردهای اجرایی و حل مسأله
در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری را به تفکیک دو گروه
آزمایش و گواه نشان میدهد.

تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی...

تعداد خطا

تعداد مسأله حل
شده

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

140/18
141/10
10/34
6/67
7/48
3/67
3/62
3/38

916/80
912/05
36/35
29/05
29/60
20/35
24/05
24/20

آزمون ام .باکس جهت بررسی همگنی ماتریسهای واریانس-
کواریانس ،استفاده شد که نتایج این آزمونها معنیدار نبود
( ،)p>0/05بررسی همگنی شیب خط رگرسیون نیز از معنیدار
نبودن تعامل شرایط و پیشآزمون حمایت نمود ()p>0/05؛
همچنین ،از آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون پیشفرض وجود
همبستگی متعارف متغیرهای همپراش یا پیشآزمونها با یکدیگر
استفاده شد که با معنادار شدن شاخص  KMOو مقدار مجذور
کای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت ( )p>0/05میتوان
اظهار داشت که بین متغیرهای همپراش همخطی چندگانه وجود
ندارد و همبستگی همپراشها با یکدیگر در حد متعارف میباشد.
بنابراین ،دادهها پیشفرضهای استفاده از تحلیل کواریانس را
زیر سوال نبردهاند .لذا با توجه به رعایت مفروضهها ،میتوان از
آزمون تحلیل کواریانس استفاده کرد.
به منظور مقایسه گروههای آزمایش و گواه بر اساس
نمرههای پسآزمون و پیگیری کارکردهای اجرایی و حل مسأله،
بعد از کنترل اثر پیشآزمونها ،ابتدا یک تحلیل کوواریانس
چندمتغیری بر روی دادهها انجام گرفت .سطح معناداری همة
آزمونهای چندمتغیری برای کارکردهای اجرایی ( p>0/01و
 )F=19/85و حل مسأله ( p>0/01و  )F=21/65در مرحلة پسآزمون
با کنترل پیشآزمون و سطح معناداری همة آزمونهای
چندمتغیری برای کارکردهای اجرایی ( p>0/01و  )F=12/10و حل
مسأله ( p>0/01و  )F=22/99در مرحلة پیگیری با کنترل پیشآزمون
کوچکتر از  0/01بهدست آمد (جدول  .)3بدین ترتیب ،فرض
صفر آماری رد و مشخص میشود که بین کارکردهای اجرایی و
حل مسأله دو گروه آزمایش و گواه در پسآزمون و پیگیری تفاوت
معناداری وجود دارد.

جدول  .3تحلیل کوواریانس چندمتغیری پسآزمون و پیگیری کارکردهای اجرایی و حل مسأله گروهها با کنترل پیشآزمون
پسآزمون
متغیر

اثر

کارکردهای اجرایی

گروه

پیگیری

نام آزمون
F

اندازه اثر

ارزش

F

اندازه اثر

ارزش

آزمون اثر پیالیی

0/72

**19/85

0/72

0/61

**12/10

0/61

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/28
2/56
2/56

**

0/72
0/72
0/72

**

0/61
0/61
0/61
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19/85
**19/85
**19/85

0/39
1/56
1/56

12/10
**12/10
**12/10
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نگاهی گذرا به اطالعات جدول  2نشان میدهد که با تمهیدات
به عمل آمده بعد از برنامة آموزش نرمافزار توانبخشی شناختی
کاپتانزالگ (نسخه  )2018در دانشآموزان با اختالل یادگیری در
ریاضی گروه آزمایش ،میانگین نمرههای درجامانی (درجاماندگی)،
زمان رسیدن به الگوی اول و کوششهای الزم برای رسیدن به
الگوی اول از بین مؤلفههای کارکردهای اجرایی و زمان تأخیر،
زمان آزمایش ،زمان کل و تعداد خطا از بین مؤلفههای حل
مسأله از مرحلة پیشآزمون به پسآزمون کاهش یافته است .این
در حالی است که میانگین نمرة دانشآموزان با اختالل یادگیری
در ریاضی گروه آزمایش در انعطافپذیری شناختی از بین مؤلفه-
های کارکردهای اجرایی و تعداد مسأله حلشده از بین مؤلفههای
حل مسأله از مرحلة پیشآزمون به پسآزمون کاهش یافته است.
این تغییرات میانگین نمرههای مؤلفههای کارکردهای اجرایی و
حل مسأله دانشآموزان گروه آزمایش بعد از گذشت دو ماه در
مرحلة پیگیری تا حدودی پایدار مانده است .با این حال ،میانگین
نمرههای مؤلفههای کارکردهای اجرایی و حل مسأله
دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی گروه گواه از مرحلة
پیشآزمون به پسآزمون و پیگیری تغییرات زیادی نداشته است.
هر چند این نتیجهگیریها ،استنباط بدون آزمون آماری است ،امّا
در بررسیهای دقیقتر بعدی ،وجود تفاوت معنیدار در پیش-
آزمون ،پسآزمون و پیگیری گروههای آزمایش و گواه مشخص
خواهد شد.
قبل از اجرای آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری ،از آزمون
کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
دو گروه در متغیرهای پژوهش (جدول  ،)2از آزمون لوین جهت
بررسی همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش در جامعه و از

1087/35
1082/50
38/60
38/75
38/55
17/75
18/45
18/10

189/63
184/89
9/37
9/12
8/54
3/43
2/91
3/40

0/13
0/17
0/19
0/22
0/16
0/15
0/12
0/15

0/200c.d
0/200c.d
0/169c
0/056c
0/200c.d
0/200c.d
0/200c.d
0/200c.d
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گروه

0/74
0/26
2/79
2/79

آزمون اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

**21/65
**21/65
**21/65
**21/65

0/74
0/74
0/74
0/74

**22/99
**22/99
**22/99
**22/99

0/75
0/25
2/97
2/97

0/75
0/75
0/75
0/75

**p< 0/05*, p< 0/01

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

بهمنظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در هر یک
از کارکردهای اجرایی و حل مسأله ،آزمون اثرات بین آزمودنی

جدول  .4اثرات بینآزمودنیِ مقایسه پسآزمون و پیگیری کارکردهای اجرایی و حل مسأله گروهها با کنترل پیشآزمون
پسآزمون
متغیر

کارکردهای
اجرایی

مجموع

میانگین

نسبت

مجذورات
30/94

F

اندازه

توان

مجموع

میانگین

نسبت

اثر
0/38

آماری
1

مجذورات
44/07

مجذورات
44/07

F

0/88

5230/47

5230/47

9/07

49/00

49/00

28/61

13/63
13692/21
35801/17
520/76
150/25

13/63
13692/21
35801/17
520/76
150/25

مجذورات
30/94

21/12

**

7580/58

7580/58

10/68

**

0/24

54/56

54/56

30/77

**

0/48

1

7/35
12907/99
45116/09
641/67
118/80

7/35
12907/99
45116/09
641/67
118/80

0/17
0/29
0/33
0/59
0/42

0/73
0/94
0/99
1
1

**

6/81
13/95
**17/07
**49/42
**24/53
**

19/73

**

**

**

**

8/59
14/71
**9/93
**56/84
**30/04
**

اندازه

توان

اثر
0/37

آماری
1

0/21

0/84

0/46

1

0/20
0/30
0/23
0/63
0/47

0/82
0/96
0/88
1
1

**p< 0/05*, p< 0/01

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،4با کنترل پیشآزمون
بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ پسآزمون
کارکردهای اجرایی و حل مسأله تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>0/01بنابراین ،فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر
اینکه توانبخشی شناختی رایانهای بر افزایش توانایی
کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشآموزان با اختالل
یادگیری در ریاضی مؤثر است ،مورد تأیید قرار میگیرد .به
عالوه ،با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  4مشخص شد
که با کنترل پیشآزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از
لحاظ پیگیری کارکردهای اجرایی و حل مسأله تفاوت
معنیداری وجود دارد (.)P>0/01
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی
رایانهای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله دانشآموزان با
اختالل یادگیری در ریاضی بود .نتایج به دست آمده از بخش
اول یافتههای پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی
رایانهای موجب بهبود عملکرد دانشآموزان با اختالل
یادگیری در ریاضی در کارکردهای اجرایی شده است .این
یافته بهطور کلی با نتایج پژوهشهای فیضیپور و همکاران
( ،)2020مون و همکاران ( ،)2019آریدال و رزلی (،)2019

چاوز-آرنا و همکاران ( ،)2018بوگدانوا و همکاران (،)2016
رنجبر و همکاران ( ،)1399اوریادی و همکاران (،)1398
پوشنه و همکاران ( )1394و نریمانی و سلیمانی ( )1392که
نشان دادند توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی طیف
وسیعی از جمعیتهای بالینی از بیماران آسیب مغزی گرفته
تا بیشفعالی و اختاللهای یادگیری مؤثر است ،همسو
میباشد .در واقع ،توانبخشی شناختی رایانهای بر طبق اصل
شکلپذیری و خودترمیمی مغزی ،با برانگیختگی پیاپی
مناطق کمتر فعال در مغز تغییرات سیناپسی پایداری در آنها
ایجاد میکند .فرضیه شکلپذیری مغز انسان بیان میکند
اگر مناطق کمتر فعال درگیر بهطور مناسب و مکرر تحریک
شوند ،چنین تغییراتی نمیتوانند موقتی باشند؛ بلکه به دلیل
تغییراتی که فرض میشود در ساختار نورونها ایجاد کردهاند،
پایدار خواهند ماند (اکونل ،بلکرو و رابرتسون .)2007 ،1لذا،
تمرینات و آموزشهای شناختی فرآیندی را ایجاد میکند که
منجر به بهبود این نارساییها در قطعه پیشپیشانی میشود
و در نتیجه کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختالل
یادگیری بهتر عمل خواهد کرد .به عالوه ،ابزارهایی که در
برنامة آموزش نرمافزار توانبخشی شناختی کاپتانزالگ به
کار گرفته میشود ،در هر بار استفاده از تمرینات ،متفاوت از

1. O'Connel, Bellgrove & Robertson
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حل مسأله

درجامانی (درجاماندگی)
زمان رسیدن به الگوی
اول
کوششهای الزم برای
رسیدن به الگوی اول
انعطافپذیری شناختی
زمان تأخیر
زمان آزمایش
تعداد خطا
تعداد مسأله حل شده

پیگیری

تأثیر توانبخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی...

1. Gaitán
2. Cortese
3. Ayers, Davidson, Dozier & Twamley

4. Rodríguez-Blanco, Lubrini, Vidal-Mariño & Ríos-Lago
5. Ciesielski, Lesnik, Savoy, Grant & Ahlfors
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دفعه قبل میباشند و همین مسأله باعث میشود تا ابزار مورد
استفاده باعث ایجاد اثر تکرار و تمرین در دانشآموزان نشود
و برای کودکان یکنواخت و تکراری نباشد .همچنین ،این
تمرینات در قالب بازی و مسابقه موجب تقویت توجه ،حافظه
و حل مسأله میشوند .ظاهر جذاب این بازیها باعث میشود
کودک با هیجان بیشتر و بدون خستگی به انجام این
تمرینات بپردازد و داشتن محدودیت زمانی باعث تالش
بیشتر و افزایش سرعت عمل کودک در ادراک دیداری-
فضایی محرکهای میشود .زمان انجام هر تکلیف طوالنی
نیست و موجب جلوگیری از خستگی میشود (گایتن و
همکاران .)2013 ،1در مجموع ،برنامههای کاربردی ،همراه
تکنولوژی آموزشی با ایجاد محیط جذاب در قالب بازیهای
رایانهای مهارتهای کودکان از جمله دقت ،سرعت عمل،
توانایی حل مسأله و حافظه به چالش کشیده و از این طریق
میتوان عملکردهای شناختی افراد را بهبود بخشد .همچنین،
طراحی برنامههای رایانهای شناختی در قالب بازیهای
ویدیویی جذاب ،میل به همکاری و انجام تکالیف در مقایسه
با سایر برنامههای غیررایانهای در کودکان افزایش مییابد
(کورت س 2و همکاران .)2016 ،ویژگی برنامههای مورد
استفاده و جذابیت بازیهای رایانهای که بر انگیزه و عالقه
آزمودنیها اثرگذار است و میتواند یکی از عوامل احتمالی
دخیل در اثربخشی نرمافزار توانبخشی شناختی کاپتانزالگ
باشد.
نتایج به دست آمده از بخش دوم یافتههای پژوهش
نشان داد که توانبخشی شناختی رایانهای موجب بهبود
توانایی حل مسأله دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی
شده است .این یافته بهطور کلی همسو با نتایج پژوهشهایی
است که نشان دادهاند برنامههای رایانهای و توانبخشی
شناختی بر پایه تمرینات مداوم باعث بهبود توانایی حل
مسأله شده است (گرینبرگ و همکاران2018 ،؛ لوک و
همکاران2008 ،؛ محمدی و افروز1399 ،؛ بیرامی و موحدی،
1397؛ تقوی و حامی .)1397 ،مهمترین فرض رویآوردهای
شناختی این است که یادگیرندههای موفق از تجربه قبلی و
فرایندهای فکری خود درباره اطالعات جدید ،به طور فعال
معنا میسازند و در تعیین اینکه اطالعات جدید چگونه
جستجو ،ادراک و طبقهبندی شوند و با اطالعات ذخیره شده
قبلی ارتباط داده شده و انتخاب و یادآوری میشود ،بسیار

خوب عمل میکنند .بر اساس این رویآورد ،بین یک
یادگیرنده ماهر و غیرماهر تفاوت ایجاد میشود .ناتوانی
یادگیرنده غیرماهر در استفاده مفید و مؤثر از فرایندهای
اجرایی است (آیرز ،داویدسون ،دوزیر و تواملی.)2020 ، 3
آنچه که مشهود است توانبخشی شناختی در پژوهش حاضر،
باعث بهبود کنشهای اجرایی مرتبط با حل مسأله در
دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی شد .دلیل دیگر
این نتیجه میتواند این باشد که مداخلههای توانبخشی
شناختی میتواند حافظه کاری را بهبود بخشد و فعالیت مغز
را در کرتکس پیشپیشانی افزایش دهد .در حقیقت با
توانبخشی میتوان مناطقی در مغز را که مرتبط با کنش
اجرایی است ،تحریک کرد .با توجه به به اینکه دانشآموزان
با اختالل یادگیری در ریاضی ،با نارساکنشوری لوب پیشانی
مواجه هستند و از سویی دیگر ،این قسمت از مغز ،مسئول
کنشهای اجرایی مغز است ،پس دور از انتظار نخواهد بود
که با توانبخشی شناختی ،حافظه کاری بهبود یابد
(رودریگز-بالنکو ،لوبرینی ،ویدال-ماریانو و ریوس-الگو،4
 )2017و توانایی حل مسأله افزایش یابد.
در مجموع ،با توجه به مسیرهای مغزی درگیر در
تکالیف شناختی رایانهای (سیسلسکی ،لسنیک ،ساوی،
گرانت و اهلفور ز ،)2006 ، 5به نظر میرسد توانبخشی
شناختی رایانهای به علت وجود محرکهای تصویری و
صوتی مختلف و متنوع ،با درگیر کردن همزمان مناطق
حسی (جهت پردازش دروندادهای حسی) ،قشر پیشپیشانی
(جهت پردازش پیچیدگیهای تکلیف و انتخاب راهبرد
مناسب برای پاسخدهی به تکلیف) و در نهایت مناطق
حرکتی (جهت صدور یک بازخورد حرکتی) ،مناطق مغزی
مربوط به حافظه کاری ،یعنی کارکردهای اجرایی و حل
مسأله دانشآموزان با اختالل یادگیری در ریاضی را به خوبی
درگیر میکند .درگیری و فعالسازی مناطق مغزی مربوط به
حافظه کاری به ویژه وقتی مؤثر واقع میشود که تکلیف یک
جنبه هیجانی موفقیت (پاداش فوری) یا ناکامی (عدم راهیابی
به مرحله باالتر) را در پی داشته باشد.
پژوهش حاضر با برخی محدودیتها همراه بوده است
که از جمله میتوان افت آزمودنیها (به دلیل شیوع بیماری
کرونا) اشاره کرد .به پژوهشگران دیگر انجام پژوهشهای
مشابه و بررسی تأثیر آموزشهای رایانهمحور شناختی بر

آزاده اسمعیلزاده روزبهانی ،ناصر بهروزی ،مرتضی امیدیان ،غالمحسین مکتبی

دیگر مهارتهای تأثیرگذار بر یادگیری ریاضی ،مانند توانایی
تخمین ،تفسیر دادهها و انجام پژوهش با نمونههایی در
مقیاس بزرگتر برای دانشآموزان دختر و پسر در سنین و
پایههای تحصیلی متفاوت ،استفاده از دیگر آزمونهای
تشخیصی و اجرای برنامههای مداخلهای به منظور پیشگیری
از مشکالت جدّیتر در سالهای باالتر تحصیلی ،پیشنهاد
میگردد .همچنین ،پیشنهاد میشود آموزش برنامههای
شناختی رایانهای برای سایر مشکالت یادگیری انجام شود و
نتایج آن بررسی گردد.
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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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