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مقدمه
اصطالح اختالل یادگیری ویژه به مشکالتی در عملکرد مغز و دستگاه عصبی اشاره دارد که
همزمان با رشد فرد بر هیجان ،توانایی یادگیری و حافظه تأثیر منفی میگذارند .انجمن
روانپزشکی آمریکا )3131( 3اختالل خواندن ،اختالل نوشتن و اختالل ریاضی را تحت عنوان
اختالل یادگیری ویژه با مشخصهی خواندن ،نوشتن یا ریاضی معرفی میکند .در این میان
اختالل یادگیری ویژه با مشخصه ریاضی به افرادی اشاره دارد که در انجام دادن محاسبات
ریاضی در سطحی بسیار پایینتر از سن تقویمی ،هوشبهر و سوابق تحصیلی خود عمل کرده و
در برخی مهارتهای مرتبط با عملکرد ریاضی مانند درک مسائل ریاضی ،فهم اصطالحات
ریاضی ،تشخیص و خواندن اعداد کتبی ،حل معادلههای ریاضی و یادآوری چگونگی انجام
عملیات ریاضی نارسایی دارند .تخمین زده میشود که حدود یک درصد کودکان دبستانی
اختالل یادگیری ویژه با مشخصه مشکل ریاضی دارند (انجمن روانپزشکی آمریکا.)3131 ،
طی دو دهه اخیر پژوهشهای بسیاری بر رابطه بین نارسایی در یادگیری ریاضی و ضعف در
کارکردهای اجرایی و حافظه کاری تاکید داشتهاند (بوتگ ،هنریشز ،چان و سرلین3113 ،3؛
گری3119 ،؛ راسل و نوئل3112 ،1؛ کورکمن و پسونن3449 ،9؛ سوانسون و سیگل3113 ،2؛
سواسون ،کوچران و اویرس3441 ،6؛ گری ،همسون و هوارد .)3111 ،2از دیدگاه نظری
کارکردهای اجرایی به مجموعهای از تواناییها برای عملکرد مفید و مناسب برای تفکر
بهصورت انتزاعی ،برنامهریزی ،توالی ،نظارت و بازداری رفتارهای پیچیده و هدفدار گفته
میشود (لزاک ،هویسون و لورینگ .)3119 ،8هرچند بین پژوهشگران در مورد مؤلفههای
کارکردهای اجرایی اتفاقنظر کلی وجود ندارد ،اما سه مؤلفهی حافظهی کاری ،برنامهریزی و

1. American Psychiatric Association
2. Bottge, Heinrichs, Chan & Serlin
3. Rousselle & Noël
4. Korkman & Pesonen
5. Swanson & Siegel
6. Cochran & Ewers
7. Hamson & Hoard
8.Lezak, Howieson & Loring
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بازداری 3بهعنوان مؤلفههای اصلی کارکردهای اجرایی مورد توافق اکثر پژوهشگران است
(گیویا و ایسکیوث3119 ،3؛ ولش و پنینگتون3488 ،1؛ پنینگتون و اوزونف3446 ،9؛ لزاک،
هویسون ،لورینگ3119 ،؛ دنکال3112 ،2؛ بارکلی3116 ،3442 ،6؛ نیگ .)3116 ،2پژوهشها
نشان دادهاند که بین  11تا  21درصد کودکان با اختالل یادگیری مشکالت قابلتوجهی در
زمینه کارکردهای اجرایی دارند (نیگ3116 ،؛ ویلکات 8و همکاران .)3112 ،برای مثال علیزاده
و سلطانی ( )3181بیان کردهاند که دانشآموزان دارای اختالل ریاضی در کارکردهای
بازداری ،تصمیمگیری ،برنامهریزی و سازماندهی ،ضعیفتر از دانشآموزان بدون اختالل
ریاضی هستند.
در حیطه اختالل یادگیری عالوه بر اهمیت کارکردهای اجرایی میتوان به نقش حافظه
کاری نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم کارکردهای اجرایی اشاره کرد .حافظه کاری بهعنوان
نظام جامعی که خرده نظامها و عملکردهای حافظه کوتاهمدت و بلندمدت را به هم متصل می-
سازد ،در نظر گرفته میشود (بدلی )3443،4و بدلی ( .)3112یافتههای پژوهشی به رابطه بین
حافظه کاری و عملکرد دانشآموزان با مشکالت ریاضی اشاره کردهاند .برای مثال کورکمن و
پسونن ( )3449هانلی )3112( 31سوانسون و جرمن )3116( 33راسل و نوئل ( )3112کورکمن و
هاکینن-ریهو )3131( 33نشان دادهاند که کودکان با ناتوانی ریاضی در حافظه کاری ،حافظهی
اسامی ،چهرهها و بهویژه حافظهی دیداری-فضایی و حافظه بلندمدت عملکرد پایینتری نسبت
به دانشآموزان عادی دارند .همچنین ،دیآمیکو و گوآرنرا )3112( 31بیان کردهاند که حافظه
1. Working memory, Planning & Inhibition
2. Gioia & Isquith
3. Welsh & Pennington
4. Ozonoff
5. Denckla
6 . Barkely
7 . Nigg
8. Willcutt & etal
9. Baddeley
10. Hanly
11. Jerman
12. Hakkinen-Rihu
13 . D´Amico & Guarnera
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کاری دیداری-فضایی مانند یک تخته سیاه ذهنی در تکالیف ریاضی عمل میکند و رابطه
نزدیکی با تواناییهای ریاضی دارد.
با توجه به موارد گفتهشده ،عملکرد ضعیف دانشآموزان با اختالل یادگیری در آزمونهای
مربوط به کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در پژوهشهای بسیاری تأیید شده است
(رینولدز3489 ،3؛ بوهم ،اسمدلر و فراسبرگ3119 ،3؛ والرا و سیدمن .)3116 ،1تمرکز اصلی
این دسته از پژوهشها بر نقش مهارتهای شناختی ،به ویژه کارکردهای اجرایی و حافظه
کاری بر بهبود اختالل یادگیری است .از طرفی ،افزایش اهمیت مهارتهای شناختی و گسترش
فناوریهای رایانهای و همهگیر شدن برنامههای آموزشی و همچنین دقت و سهولت استفادهی
آنها ،موجب شده است که برنامههای رایانهای شناختی متنوعی در زمینههای مختلف آموزشی
طراحی و پژوهشهایی نیز در جهت بررسی اثربخشی این برنامهها انجام شود .برای مثال،
پیکرینگ و چاب ،)3112( 9پیکرینگ ( ،)3116گثرکول و همکاران ( )3119تأثیر استفاده از
6
فناوری و نرمافزارهای آموزشی را بر بهبود عملکرد حافظه و هیگینس ،)3441( 2الکایند
( ،3442به نقل از بریانت ،بریانت ،برین و راسکیند )3448 ،2این تأثیر را برای دانشآموزان
دارای اختالل یادگیری نشان دادهاند .لوزلی ،باشکوهل ،پریگ و جائیگی )3133( 8نشان دادند
که تنها با  3هفته تمرین اختصاصی در تکالیف شناختی و حافظه کاری ،تفاوت معناداری بین
عملکرد کودکان با مشکالت رشدی و کودکان گروه گواه در حافظه کاری و عملکرد خواندن
مشاهده شده است .همچنین ،شکوهییکتا و همکاران ( )3141نشان دادند که تمرین رایانهای
شناختی موجب بهبود عملکرد حافظه کاری دیداری-فضایی در کودکان با مشکالت خواندن
شده است .ارجمند نیا ،شریفی و رستمی ( )3141نیز در پژوهش خود اثربخشی تمرین رایانهای
شناختی بر حافظه کاری دیداری-فضایی در دانشآموزان با مشکالت ریاضی را نشان دادند.
1. Reynolds
2. Bohm B, Smedler & Forssberg
3.Valera & Seidman
4. Chubb
5. Higgins
6. Elkind
7. Bryant, Bryant, Brain & Raskind
8. Loosli, Buschkuehl, Perrig & Jaeggi
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با توجه به این یافتهها و همچنین وجود شواهد پژوهشی دال بر ضعف کارکردهای اجرایی و
حافظه کاری در دانشآموزان با مشکالت ریاضی به نظر میرسد که تمرین رایانهای شناختی
موجب افزایش فراخنای حافظه و سرعت پردازش حافظه کاری ،درنتیجه موجب بهبود
کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه کاری در کودکان با مشکالت ریاضی شود و درنهایت
بهبود عملکرد آنها را در ریاضیات به دنبال خواهد داشت .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف
تعیین اثربخشی تمرین رایانهای شناختی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه کاری
کودکان با اختالل ریاضی انجام شده است.

روش
روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان با اختالل ریاضی  4تا  33سال شاغل به تحصیل در
پایههای سوم و چهارم ابتدایی شهر تهران بودند .گروه نمونه شامل  11نفر از این دانشآموزان
بود که بهصورت نمونه گیری در دسترس از مدارس ابتدایی مناطق  3و  1انتخاب و بهصورت
تصادفی در دو گروه آزمایش ( )32و گواه ( )32تقسیم شدند .در طی مراحل اجرای مداخله 1
نفر از افراد گروه آزمایش برنامه مداخله را تا انتها ادامه ندادند و  2نفر از افراد گروه گواه نیز در
پسآزمون شرکت نکردند و در مجموع دادههای حاصل از  33نفر از دانشآموزان شامل 33
نفر گروه آزمایش و  31نفر گروه گواه تحلیل شد .بهمنظور کنترل هوش و همچنین تشخیص
اختالل ریاضی در این دانشآموزان به ترتیب از آزمون ریون و آزمون ریاضی ایران کیمت
(هومن و محمد اسماعیل )3183 ،استفاده شد و دانشآموزان با عملکرد هوشی طبیعی (دامنه
هوشی  82تا  )331که در آزمون ریاضی کیمت نمراتی به اندازه دو انحراف استاندارد یا بیشتر،
پایینتر از میانگین داشتند بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .همچنین ،بهمنظور ارزیابی
3
کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه کاری از آزمون عالئم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی
در پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد.

)1 . central nervous system vital signs (CNSVS
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آزمون عالئم حیاتی سیستم اعصاب مرکزی :آزمون عالئم حیاتی سیستم اعصاب
مرکزی مجموعه آزمونهای عصبشناختی است که بهعنوان ابزار غربالگری بالینی در مراکز
درمانی استفاده میشود .این آزمون مجموعه چندین آزمون عمده شامل حافظه کالمی و
دیداری ،رمزگذاری نمادهای عددی ،3ضربه زدن با انگشت ،آزمون استروپ ،3تغییر توجه و
آزمون عملکرد پیوسته 1و کارکردهای اجرایی است .نمرهگذاری این آزمون به این شکل است
که پس از اجرای کامل آزمون ،نرمافزار خروجی تفکیکشدهای برای هر یک از عملکردهای
فرد در آزمون ارائه میدهد .این خروجی شامل نمرات استاندارد و همچنین نمرات خام است.
این آزمون بر روی  3164نفر از افراد در دامنه سنی  2-41سال هنجار شده است .ضرایب
بازآزمایی آزمون با میانگین فاصله  63روز برای آزمونهای مختلف این مجموعه آزمون
بهصورت جداگانه ،توسط گوالتری و جانسون )3116( 9گزارش شده است .ضریب بازآزمایی
برای آزمون عملکردهای پیوسته که حافظه کاری را نیز ارزیابی میکند  1/23گزارش شده
است (گوالتری و جانسون.)3116 ،
آزمون ماتریسهای پیشرونده رنگی ریون کودکان :این آزمون یکی از آزمونهای
غیرکالمی هوش است که در سال  3418توسط ریون ،روانشناس انگلیسی ،منتشر شد و در حال
حاضر فرم تجدیدنظر شده  3426آن مورداستفاده روانشناسان قرار میگیرد .فرم رنگی این
آزمون برای کودکان  2تا  33سال منتشر شده است .این آزمون در ایران توسط رجبی ()3182
هنجاریابی شده است .آزمون ریون یک آزمون غیرکالمی توانایی استدالل است و بهعنوان
شاخصی از توانایی هوشی با حداقل تأثیرات محیط فرهنگی است (ریون ،کورت و ریون،2
 .)3481نمرهگذاری آزمون ریون بهصورت صفر و یک است و اگر آزمودنی به سؤال پاسخ
صحیح داد نمره یک و اگر پاسخ صحیح نداد نمره صفر میگیرد .حداقل و حداکثر نمره به
ترتیب  1و  16است .آزمون هوشی ریون محدودیت زمانی ندارد .ستلر( 6به نقل از رجبی،
1. Symbol digit coding
2. The Stroop
3. The continuous performance test
4. Gualtieri & Johnson
5 Rayven, Court & Rayven
6. Satler

اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه ...

141

 )3182دامنه ضرایب پایاییهای بازآزمایی آزمون را  1/23تا  1/43گزارش کرده است .ریون و
سامرز )3486( 3ضرایب بازآزمایی آزمون تجدیدنظر شده ریون کودکان  6/2و  4/2سال را با
فاصله یک سال به ترتیب  1/61و  1/81گزارش کردند که نشانگر حساسیت آزمون به
نوسانهایی در برونداد فعالیتهای هوشی اوایل دوران کودکی است.
برنامهی مداخله :برنامه تمرین رایانهای شناختی با نام تجاری Brain Ware Safari
برنامهای است که بهمنظور کمک به رشد مهارتهای شناختی در قالب یک بازی ویدئویی
برای کودکان  6تا  32سال طراحی شده است .هدف این برنامه رشد جامع  93مهارت شناختی
است که شامل حوزههای اصلی پردازش دیداری ،پردازش شنیداری ،حافظه ،توجه ،یکپارچگی
حسی و توانایی تفکر میباشد .در حال حاضر این برنامه در برخی مدارس کشور آمریکا در
دامنه سنی  6تا  38سال اجرا میشود .این برنامه از قالب گرافیکی جذابی با پسزمینهی
جنگلهای انبوه و حیوانات و مسیرهای مختلف تشکیل شده است که هر یک از این مسیرها
تمرینهای متفاوتی را برای توانمندسازی یک مهارت شناختی مشخص در بر میگیرد .رشد
مهارتها در هر یک از مراحل بازی تا آنجا ادامه مییابد که این مهارتها در فرد بهطور
خودکار عمل کند (هلمز و سوآتل .)3112 ،3این برنامه طی  6هفته و هر هفته  9جلسه و در
جلسات  92تا  61دقیقهای بهوسیله درمانگران آموزشدیده به دانشآموزان شرکتکننده در
گروه آزمایش بهصورت انفرادی آموزش داده شد .قبل از اجرای هر مرحله درمانگران
چگونگی اجرای هر مرحله را برای دانشآموز توضیح میدادند و در طی اجرا نیز به تشویق
آزمودنی جهت کامل کردن هریک از مراحل میپرداختند .در پایان هر جلسه نیز با توجه به
عملکرد آزمودنی و اجرای صحیح برنامه جایزهای به عنوان تقویت به او داده میشد.

نتایج
در جدول  3یافتههای توصیفی جمعیتشناختی ،نمرات آزمودنیها در آزمون هوش ریون شامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،خطای استاندارد میانگین ،کمینه و بیشینهی سن و هوش و همچنین
تعداد افراد شرکتکننده در هر دو گروه گواه و آزمایش به تفکیک ارائهشده است.
1. Summers
2. Helms & Sawtelle
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جدول  .1یافتههای توصیفی گروه آزمایش و گواه بر اساس سن و نمره هوش
ویژگی
سن
هوش

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

کمینه

بیشینه

آزمایش

33

4/22

1/63

1/32

4

33

گواه

31

4/81

1/43

1/34

4

33

آزمایش

33

44/21

6/32

3/83

84

332

گواه

31

44/98

6/68

3/33

86

312

همانطور که مشاهده میشود میانگین سنی گروه آزمایش برابر با  4/22و میانگین سنی
گروه گواه نیز برابر با  4/81بهدستآمده است .همچنین میانگین هوش گروه آزمایش و گواه بر
اساس نمرات آزمون هوش ریون به ترتیب برابر با  44/21و  44/98بوده است.
جدول  3شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،خطای استاندارد میانگین و کمینه و بیشینهی
نمرات دانشآموزان در آزمونهای حافظه کاری و کارکردهای اجرایی مجموعه آزمونهای
عصبشناختی عالئم حیاتی است.
جدول  .2یافتههای توصیفی آزمون حافظه کاری و کارکردهای اجرایی آزمون
مقیاس

آزمون حافظه کاری
CNS

آزمون کارکردهای
اجرایی

گروه
آزمایشی
گواه
آزمایشی
گواه

خطای استاندارد

انحراف

میانگین

استاندارد
33/61

61
64

42
42

کمینه

بیشینه

مرحله

میانگین

42

پیشآزمون

28/18

1/12

پسآزمون

83/22

3/81

4/81

پیشآزمون

28/21

1/14

31/21

63

پسآزمون

24/11

1/93

31/81

63

42

پیشآزمون

83/81

1/12

31/22

22

46

پسآزمون

86/28

1/32

31/43

61

44

پیشآزمون

82/91

3/29

8/68

62

42

پسآزمون

86/31

3/89

4/11

62

44

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمرات دانشآموزان گروه آزمایش در پسآزمون
هم در آزمون حافظه کاری و هم در آزمون کارکردهای اجرایی تغییراتی را نسبت به نمرات
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این گروه در پیشآزمون نشان میدهد ،اما گروه گواه تغییرات چشمگیری را در میانگینهای
پیشآزمون و پسآزمون نشان نمیدهند .بهمنظور بررسی معناداری یا عدم معناداری تغییرات
ایجاد شده در نمره دانشآموزان در پسآزمون از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شده
است.
قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مفروضههای این آزمون شامل نرمال بودن
توزیع با استفاده از آزمون کالموگروف -اسمیرنف ( )Z=1/26 p=1/24و همگنی واریانسها با
استفاده از آزمون لوین ( )F=3/21 , P= 1/31df1,=3df2,=31بررسی شد و پس از اطمینان از
برقراری این مفروضهها آزمون تحلیل کوواریانس بهمنظور بررسی معناداری آماری تفاوت
نمرات آزمون کارکردهای اجرایی و آزمون حافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت.
جدول  .3یافتههای آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری
برای آزمون حافظه کاری مجموعه آزمونهای عصبشناختی
نوع سوم مجموع

درجات

مجذورات

آزادی

پیشآزمون

3422/38

3

نسبت
F
2/41

1/111

گروه

98/16

3

31/44

1/113

خطا

1/91

34

مقیاسها

سطح

مجذور اتای

توان

معناداری

سهمی

آزمون

1/46

3/11

1/93

1/49

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در جدول  1نشان میدهد که گروه آزمایش در
مقایسه با گروه گواه پس از شرکت در مداخله در نمره آزمون حافظه کاری از نظر آماری
تفاوت معناداری داشته است ( )df=3, F= 31/44, P= 1/113ηP2,=1/93و اندازه اثر 3فوق
( ،)ηP2=1/93مطابق مطالعهی کرک3483( 3؛ به نقل از بِکِر ،)3133 ،1متوسط است .همچنین،
توان آزمون نیز برابر با  1/49به دست آمد که توان باالی آزمون را نشان میدهد.

1. Effect Size
2. Kirk
3. Becker
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جدول  .4یافتههای آزمون تحلیل کوواریانس برای کارکردهای اجرایی مجموعه آزمونهای عصبشناختی
مقیاسها

نسبت F

نوع سوم مجموع

درجات

مجذورات

آزادی

پیشآزمون

3446/62

3

133/62

گروه

24/38

3

4/28

خطا

332/23

34

سطح

مجذور اتای

توان

معناداری

سهمی

آزمون

1/111

1/49

3/11

1/116

1/11

1/81

بهمنظور تعیین اثربخشی برنامه مداخله بر کارکردهای اجرایی دانشآموزان از تحلیل
کوواریانس تک متغیره استفاده شد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود با در نظر گرفتن
نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر هم پراش (کمکی) برنامه آموزشی منجر به ایجاد تفاوت
معنادار بین گروه آزمایش و گواه شده است ( )p= 1/116و مجذور اتای سهمی نیز معادل
 1/11و توان  1/81بهدستآمده است .به عبارتی آموزش رایانهای شناختی تأثیر مثبت معناداری

بر کارکردهای اجرایی گروه آزمایش داشته است (, = 4/28, P= 1/116ηP2,=1/11
)df=3F؛ اما اندازه اثر بهدستآمده رقم باالیی را نشان نمیدهد.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکردهای
اجرایی و عملکرد حافظه کاری دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضی انجام شد .نتایج
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره که بهمنظور بررسی اثربخشی تمرین رایانهای شناختی بر
کارکرد اجرایی کودکان با اختالل ریاضی انجام شد ،نشان میدهد که برنامه مداخله موجب
بهبود عملکرد آزمودنیهای گروه آزمایش در آزمون کارکردهای اجرایی شده است .یافتههای
این پژوهش با نتایج سایر پژوهشها در این زمینه همسو است (براردی-کولتا و همکاران،3
3442؛ میر مهدی3186 ،؛ فراست و هیچ .)3111 ،لویر ( )3481در همین راستا بیان میکند که
توجه به آموزش فرایندهای شناختی (از جمله حافظه کاری و کارکردهای اجرایی) بهعنوان
مهارتهای زیربنایی یادگیری ریاضیات میتوانند رویکردی مؤثر در درمان اختالل یادگیری
1. Berardi-Coletta & etal
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ریاضی باشند و آموزش این مهارتها و مؤلفههای مربوط به آن موجب تقویت کارکردهای
اجرایی و حافظه کاری شده که این امر نیز بهنوبه خود میتواند بهبود عملکرد تحصیلی را در
پی داشته باشد (لویر .)3481 ،همچنین فراست و هیچ ( )3111نیز با اشاره به رشد سریع
کارکردهای اجرایی در دامنه سنی  2تا  31سال ضرورت آموزش و بهبود کارکردهای اجرایی
از ابتدای کودکی و بهویژه در دوران تحصیلی دبستان را مورد توجه قرار میدهند .به نظر
میرسد آموزش کارکردهای اجرایی یکی از راهکارهای مناسب برای کمک به حل مشکل
کودکان با اختالل ریاضی است (لی ،لیالنی و گربر )3116 ،3و برنامههای رایانهای شناختی نیز
در این زمینه میتواند یکی از راههای مناسب برای آموزش اینگونه توانمندیهای شناختی به
دانشآموزان با مشکالت ریاضی باشد.
همچنین ،یافتهی دیگر این پژوهش حاکی از آن بود که برنامهی مداخله منجر به بهبود
عملکرد دانشآموزان گروه آزمایش در نمرات آزمون حافظه کاری در مقایسه با گروه گواه
شده است .این یافته نیز با یافتههای سایر پژوهشها در این زمینه همسو است (الوی ،بیبیل و
لوا3131 ،3؛ بکمن و ترویدسون3118 ،؛ راسل و نوئل3112 ،؛ پنینگتون3118 ،1؛ کلینبرگ و
همگاران3113 ،؛ دالوند و الهی 3143 ،و ارجمندنیا و همکاران .)3141 ،برای مثال هولمز و
همکاران ( )3114در پژوهش خود نشان دادهاند که آموزش حافظه کاری میتواند بر عملکرد
حافظه دیداری-فضایی تاثیر مثبت بگذارد .افزون بر این ،الوی و همکاران ( )3131نیز اثربخشی
اینگونه تمرینها را بر حافظه کاری کودکان دوره ابتدایی نشان دادهاند و با مقایسه عملکرد
افراد در مرحله پسآزمون و پیگیری ،اثربخشی اینگونه تمرینها را در طول زمان تائید
کردهاند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر پژوهشهای همسو با این پژوهش مبنی بر بهبود
کارکردهای اجرایی (براردی-کولتا و همکاران3442 ،؛ میر مهدی3186 ،؛ فراست و هیچ،
 )3111و حافظه کاری (راسل و نوئل3112 ،؛ پنینگتون3118 ،؛ دالوند و الهی 3143 ،و
ارجمندنیا و همکاران )3141 ،به نظر میرسد بهکارگیری تمرینهای رایانهای شناختی ،میتواند
1. Lee, Leilani & Gerber
2 . Bibile & Lua
3. Pennington
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بهبود عملکرد این طیف از دانشآموزان در زمینههای کارکردهای اجرایی و حافظه کاری را
در پی داشته باشد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین توانایی در کارکردهای اجرایی و حافظه،
بهبود این فرایندهای شناختی میتواند در بلندمدت بهبود عملکرد تحصیلی را بهطور عام و
بهبود عملکرد در تکالیف ریاضی را بهصورت خاص در برداشته باشد (دنکال3446 ،3؛ ویتلین،
3131؛ مونت ،بیگراس و گای.)3133 ،3
یکی از نکات مهم در یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر نتایج مرتبط با اندازه اثر
برنامه مداخله است .همانطور که در بخش یافتهها نیز به آن اشاره شد اگرچه تحلیل
کوواریانس در هر دو متغیر تفاوت معناداری را قبل و بعد از اجرای برنامه مداخله در دو متغیر
مورد ارزیابی نشان میدهد ،اما اندازه اثر موجود ( 1/11و  )ηP2= /93نشاندهندهی میزان
اثربخشی باالی برنامه مداخله نیست .به عبارتی ،اگرچه برنامه مداخله شناختی تفاوت آماری
معناداری را در میانگینها قبل و بعد از آموزش ایجاد کرده است ،اما با توجه به اندازه اثرهای
گزارششده برنامه مداخله اثربخشی باالیی نداشته است .در تبیین این نکته باید به این موضوع
اشاره کرد که اکثر پژوهشهای انجامشده در این زمینه تنها به گزارش اثربخشی و عدم
اثربخشی اینگونه برنامهها پرداختهاند و کمتر پژوهشی اندازه اثر را مورد تأکید قرار داده است.
عالوه بر این ،یافتههای پژوهشهایی که اندازه اثر را نیز موردتوجه قرار دادهاند متناقض است.
برای مثال شکوهییکتا و همکاران ( )3141در پژوهش خود اندازه اثر پایین معادل  1/91و
 1/32را گزارش کردهاند؛ درحالیکه در پژوهشی مشابه ارجمندنیا و همکاران ( )3141اندازه
اثر معادل  1/26که نسبتاً باال است را گزارش کردهاند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
پژوهشگران عالوه بر تعیین اثربخشی تمرینهای رایانهای شناختی ،توجه ویژهای نیز به اندازه اثر
و میزان اثربخشی اینگونه تمرینها داشته باشند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به اجرای برنامه مداخله برای نمونههای در دسترس
اشاره کرد که روایی بیرونی و تعمیمپذیری یافتهها را تهدید میکند .همچنین ،حجم کم نمونه
و ریزش افراد در طی اجرای پژوهش نیز از جمله مشکالت و محدودیتهایی است که
1. Denckla
2.Monette, Bigras & Guay
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تعمیمپذیری نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی ،به دلیل در دسترس نبودن
نمونههای شرکتکننده در پژوهش امکان تعیین اثربخشی مداخله در مرحله پیگیری وجود
نداشت؛ ازاینرو پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی ارزیابی در مرحله پیگیری نیز مورد
توجه قرار گیرد.
پژوهش حاضر میتواند پیشنهادهایی را برای مدارس داشته باشد .با توجه به اینکه بهطور
تقریبی در تمامی مدارس رایانه وجود دارد میتوان اینگونه برنامهها را بهعنوان بخشی از
برنامهی آموزشی دانشآموزانی که با مشکالت ریاضی روبرو هستند قرار داد و از این طریق
مهارتهای حافظه کاری و کارکردهای اجرایی آنان را بهبود بخشید و دنبال آن عملکرد
ریاضی این گروه را ارتقاء داد و از ایجاد یک فرایند معیوب شکست در این دانشآموزان
پیشگیری کرد.
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