
 

 

و  های اجراییکارکرد بر رایانه محور شناختیبازتوانی  مداخله اثربخشی

 یادگیری ریاضیاختالل  با آموزاندانش کاریعملکرد حافظه 

 3معتمدیگانه نگین، 2، علی شریفی1کامبیز پوشنه

 31/6/49 تاریخ پذیرش:        31/1/49  تاریخ دریافت:

 چکیده

و عملکرد های اجرایی کارکرد برتوانی شناختی رایانه محور باز مداخلهاثربخشی  تعیین هدف باپژوهش حاضر 
آزمایشی با روش پژوهش از نوع نیمه. است شده انجام یادگیری ریاضی آموزان با اختاللدانش کاریحافظه 

ن با اختالل اآموزدانش شامل تمامیجامعه آماری پژوهش آزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونطرح پیش
 در دسترس یریگنمونه روش هببا اختالل ریاضی  آموزدانش 33 که از بین آنان تعداد ریاضی شهر تهران بودند
( 31( و آزمایش )33) گواهدو گروه  درتصادفی  صورتبه و انتخاب شهر تهران 1 و 3از مدارس ابتدایی مناطق 

 Brain ware افزارنرمیله وسبه هفته 6ای طی یقهدق 92-61ی جلسه 32گروه آزمایش در  .شدند قرار داده

safari افزارنرم و ریونمون هوش آز ،متون ریاضی ایران کیآزم آموزش دیدند. ابزارهای پژوهش شامل 
 که مداخله نشان دادتحلیل کوواریانس تک متغیره نتایج  بود. حیاتی سیستم اعصاب مرکزی عالئمآزمون 

مثبت  یرتأث با اختالل ریاضی انآموزدانش کاریحافظه  و عملکرد کارکردهای اجراییشناختی رایانه محور بر 
بهبود عملکرد حافظه  تواندمی محور رایانهمداخله شناختی  هایبرنامهکه  رسدمیبه نظر  روینازا داشته است.

 اجرایی را در پی داشته باشد. کارکردهایو  کاری

 ی اجراییکارکردها، کاری، حافظه شناختی اییانهراتمرین ان با مشکالت ریاضی، آموزدانش :واژگان کلیدی

  
                                                           

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزو آموزش کودکان استثنایی دانشیار گروه روانشناسی  .3
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 مقدمه
 که دارد اشاره عصبی دستگاه و مغز عملکرد در مشکالتی به اختالل یادگیری ویژهاصطالح  

انجمن گذارند. می منفی تأثیر حافظه و یادگیری توانایی هیجان، بر فرد رشد با همزمان
تحت عنوان  را اختالل خواندن، اختالل نوشتن و اختالل ریاضی (3131) 3آمریکا روانپزشکی

در این میان کند. معرفی میی خواندن، نوشتن یا ریاضی با مشخصه اختالل یادگیری ویژه
افرادی اشاره دارد که در انجام دادن محاسبات با مشخصه ریاضی به  اختالل یادگیری ویژه

کرده و و سوابق تحصیلی خود عمل  هوشبهراز سن تقویمی،  ترپایینریاضی در سطحی بسیار 
اصطالحات فهم درک مسائل ریاضی،  مرتبط با عملکرد ریاضی مانند هایمهارتدر برخی 

چگونگی انجام  یادآوریریاضی و  هایحل معادله ،خواندن اعداد کتبی و ریاضی، تشخیص
ن دبستانی شود که حدود یک درصد کودکاتخمین زده می. عملیات ریاضی نارسایی دارند

 (.3131، دارند )انجمن روانپزشکی آمریکامشکل ریاضی مشخصه با  اختالل یادگیری ویژه
ضعف در نارسایی در یادگیری ریاضی و  بین رابطهبر  بسیاری یهاپژوهش دو دهه اخیر طی
؛ 3113، 3سرلین اند )بوتگ، هنریشز، چان وداشتهتاکید  کاریحافظه  های اجرایی وکارکرد
؛ 3113، 2؛ سوانسون و سیگل3449، 9رکمن و پسوننکو؛ 3112، 1؛ راسل و نوئل9311گری، 

 نظری یدگاهاز د (.3111، 2درا؛ گری، همسون و هو3441، 6سواسون، کوچران و اویرس
و مناسب برای تفکر  برای عملکرد مفید هاتواناییاز  ایمجموعه به اجرایی هایکارکرد

گفته  دارهدف، توالی، نظارت و بازداری رفتارهای پیچیده و ریزیبرنامهانتزاعی،  صورتبه
 هایمؤلفه در مورد پژوهشگران بین هرچند .(3119، 8، هویسون و لورینگلزاک) شودیم

و  ریزیبرنامه ،کاری یحافظه یمؤلفه سه اما ندارد، وجود کلی نظراتفاق اجراییکارکردهای 

                                                           
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 

http://www.psychiatry.org/
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 است پژوهشگران اکثر توافق مورد اجراییکارکردهای  اصلی هایمؤلفه عنوانبه 3بازداری
 لزاک، ؛3446 ،9اوزونف و پنینگتون ؛8834 ،1پنینگتون و ولش ؛3119 ،3ایسکیوث و گیویا)

 هاپژوهش .(3116 ،2نیگ ؛3116 ،3442 ،6بارکلی ؛3112 ،2دنکال ؛3119 لورینگ، هویسون،
در  توجهیقابلمشکالت  با اختالل یادگیریکودکان  درصد 21تا  11 بین که انددادهنشان 
برای مثال علیزاده  .(3112و همکاران،  8ت؛ ویلکا6311، رند )نیگاجرایی دا هایکارکرد زمینه

در کارکردهای  دارای اختالل ریاضی آموزاندانشکه  اندبیان کرده( 3181و سلطانی )
بدون اختالل  آموزاندانشاز  تریفضع ،دهیسازمانو  ریزیبرنامه، گیریتصمیمبازداری، 

 هستند. ریاضی
توان به نقش حافظه های اجرایی مییادگیری عالوه بر اهمیت کارکرد در حیطه اختالل

عنوان به کاریاشاره کرد. حافظه اجرایی  کارکردهایمهم  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه نیز کاری
-و بلندمدت را به هم متصل می مدتکوتاههای حافظه ها و عملکردنظام جامعی که خرده نظام

بین رابطه  به های پژوهشییافته .(3112بدلی ) و (4،3443شود )بدلیسازد، در نظر گرفته می
. برای مثال کورکمن و اندکرده اشارهآموزان با مشکالت ریاضی و عملکرد دانش کاریحافظه 

( کورکمن و 3112راسل و نوئل ) (3116) 33( سوانسون و جرمن3112) 31( هانلی3449پسونن )
ی ، حافظهکاریاند که کودکان با ناتوانی ریاضی در حافظه ( نشان داده3131) 33ریهو-هاکینن

تری نسبت یینپامدت عملکرد فضایی و حافظه بلند-ی دیدارییژه حافظهوبهها و اسامی، چهره
اند که حافظه ( بیان کرده3112) 31آمیکو و گوآرنرادی ،همچنینآموزان عادی دارند. به دانش

                                                           
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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 رابطهکند و یمسیاه ذهنی در تکالیف ریاضی عمل  یک تخته مانندفضایی -دیداری کاری
 های ریاضی دارد.نزدیکی با توانایی

 هایآزمونبا اختالل یادگیری در  آموزاندانشعملکرد ضعیف ، شدهگفتهبا توجه به موارد 
است  شده ییدتأ بسیاری هایپژوهشدر  کاریمربوط به کارکردهای اجرایی و حافظه 

تمرکز اصلی  .(3116، 1؛ والرا و سیدمن3119، 3؛ بوهم، اسمدلر و فراسبرگ3489، 3)رینولدز
کارکردهای اجرایی و حافظه  شناختی، به ویژه هایمهارتنقش  بر هاپژوهش دسته از این

 گسترششناختی و  هایمهارتاهمیت  از طرفی، افزایش است.یادگیری  اختاللبر بهبود  کاری
ی های آموزشی و همچنین دقت و سهولت استفادهشدن برنامه گیرهمهای و های رایانهفناوری

های مختلف آموزشی متنوعی در زمینه شناختی ایهای رایانه، موجب شده است که برنامههاآن
 ،ها انجام شود. برای مثالاین برنامه اثربخشیهایی نیز در جهت بررسی طراحی و پژوهش
استفاده از  تأثیر( 3119) گثرکول و همکاران (،1631پیکرینگ ) (،3112) 9پیکرینگ و چاب

 6(، الکایند3441) 2هیگینس و آموزشی را بر بهبود عملکرد حافظه افزارهاینرمفناوری و 
 آموزاندانشرا برای  تأثیراین  (3448، 2راسکیندبرین و ، به نقل از بریانت، بریانت، 3442)

نشان دادند ( 3133) 8لوزلی، باشکوهل، پریگ و جائیگی اند.داده نشانیادگیری  اختاللدارای 
، تفاوت معناداری بین کاریهفته تمرین اختصاصی در تکالیف شناختی و حافظه  3تنها با  که

و عملکرد خواندن  کاریدر حافظه  گواهعملکرد کودکان با مشکالت رشدی و کودکان گروه 
ای که تمرین رایانه ند( نشان داد3141) یکتا و همکارانشکوهی ،. همچنینشده استمشاهده 
کودکان با مشکالت خواندن فضایی در -دیداری کاریموجب بهبود عملکرد حافظه شناختی 

ای تمرین رایانه یاثربخش( نیز در پژوهش خود 3141، شریفی و رستمی )یاارجمند ن .است شده
 نشان دادند. را ان با مشکالت ریاضیآموزدانشدر فضایی -دیداری کاریشناختی بر حافظه 

                                                           
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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و  کارکردهای اجراییف ضعشواهد پژوهشی دال بر وجود و همچنین  هایافتهبا توجه به این 
 شناختی ایرایانه تمرینرسد که با مشکالت ریاضی به نظر می آموزاندانشدر  کاریحافظه 

موجب بهبود  یجهدرنت، کاریموجب افزایش فراخنای حافظه و سرعت پردازش حافظه 
 یتدرنهاو  شودبا مشکالت ریاضی  کودکاندر  کاریو عملکرد حافظه اجرایی  کارکردهای

 هدف باحاضر پژوهش  ،روازاین را در ریاضیات به دنبال خواهد داشت. هاآنبهبود عملکرد 
 کاریو عملکرد حافظه های اجرایی ای شناختی بر کارکردتعیین اثربخشی تمرین رایانه

 است. شده انجامکودکان با اختالل ریاضی 

 روش
جامعه  .آزمون با گروه گواه بودپس-آزمونآزمایشی با طرح پیششبهروش پژوهش حاضر 

سال شاغل به تحصیل در  33تا  4 با اختالل ریاضی انآموزدانش شامل تمامیآماری پژوهش 
آموزان نفر از این دانش 11گروه نمونه شامل بودند. شهر تهران  ییابتداهای سوم و چهارم یهپا

 صورتبهانتخاب و  1و  3گیری در دسترس از مدارس ابتدایی مناطق نمونه صورتبه بود که
 1( تقسیم شدند. در طی مراحل اجرای مداخله 32) گواه( و 32گروه آزمایش )تصادفی در دو 

نیز در  گواهگروه افراد نفر از  2نفر از افراد گروه آزمایش برنامه مداخله را تا انتها ادامه ندادند و 
 33آموزان شامل نفر از دانش 33های حاصل از داده مجموع در شرکت نکردند و آزمونپس

تشخیص  کنترل هوش و همچنین منظوربه .شدتحلیل  گواهنفر گروه  31نفر گروه آزمایش و 
مت ریاضی ایران کی و آزمونریون  از آزمونبه ترتیب ان آموزدانشریاضی در این  اختالل

ملکرد هوشی طبیعی )دامنه ان با عآموزدانشاستفاده شد و ( 3183)هومن و محمد اسماعیل، 
 ،دو انحراف استاندارد یا بیشتر اندازه به نمراتیمت که در آزمون ریاضی کی( 331تا  82هوشی 

ارزیابی  منظوربه ،گروه نمونه انتخاب شدند. همچنین عنوانبهداشتند انگین یاز م تریینپا
 3آزمون عالئم حیاتی سیستم اعصاب مرکزیاز  کاریی اجرایی و عملکرد حافظه کارکردها

 استفاده شد. آزمونپسو  آزمونیشپدر 

                                                           
1 . central nervous system vital signs (CNSVS) 

http://scholar.google.com/scholar?q=central+nervous+system+vital+signs&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiR8a_b3P7KAhUL2xoKHd8xDPwQgQMIGjAA
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حیاتی سیستم اعصاب  عالئمآزمون : حیاتی سیستم اعصاب مرکزی عالئمآزمون 

ابزار غربالگری بالینی در مراکز  عنوانبهاست که  یشناختعصبهای مرکزی مجموعه آزمون
آزمون عمده شامل حافظه کالمی و  مجموعه چندیند. این آزمون شومی استفادهدرمانی 

، تغییر توجه و 3، ضربه زدن با انگشت، آزمون استروپ3های عددیدیداری، رمزگذاری نماد
این آزمون به این شکل است  یگذارنمره .است اجرایی یکارکردهاو  1پیوسته آزمون عملکرد

 عملکردهایبرای هر یک از  ایشدهتفکیکخروجی  افزارنرم ،که پس از اجرای کامل آزمون
. استشامل نمرات استاندارد و همچنین نمرات خام  یخروجاین  .دهدفرد در آزمون ارائه می

سال هنجار شده است. ضرایب  2-41نفر از افراد در دامنه سنی  3164این آزمون بر روی 
های مختلف این مجموعه آزمون برای آزمون روز 63آزمون با میانگین فاصله  بازآزمایی

 بازآزماییاست. ضریب  شده گزارش( 1163) 9جداگانه، توسط گوالتری و جانسون صورتبه
شده ش گزار 23/1 کندمیارزیابی را نیز  کاریهای پیوسته که حافظه برای آزمون عملکرد

 .(3116)گوالتری و جانسون،  است
 یهاآزمونآزمون یکی از این : رنگی ریون کودکان روندهپیش هایماتریسآزمون 

نتشر شد و در حال م ،روانشناس انگلیسی ،توسط ریون 3418غیرکالمی هوش است که در سال 
. فرم رنگی این گیردیمروانشناسان قرار  مورداستفادهآن  3426 هشدحاضر فرم تجدیدنظر 
( 3182ایران توسط رجبی )این آزمون در  .است شده منتشرسال  33تا  2آزمون برای کودکان 
 عنوانبهتوانایی استدالل است و  یرکالمیغیک آزمون ریون آزمون  هنجاریابی شده است.

، 2محیط فرهنگی است )ریون، کورت و ریون یراتتأثشاخصی از توانایی هوشی با حداقل 
پاسخ  سؤالصفر و یک است و اگر آزمودنی به  صورتبهآزمون ریون  یگذارنمره. (3481

حداقل و حداکثر نمره به . گیردیمنداد نمره صفر  پاسخ صحیح صحیح داد نمره یک و اگر
)به نقل از رجبی،  6تلرندارد. سمحدودیت زمانی آزمون هوشی ریون . است 16 و 1ترتیب 

                                                           
1. Symbol digit coding 

2. The Stroop 

3. The continuous performance test 

4. Gualtieri & Johnson 

5 Rayven, Court & Rayven 

6. Satler 
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و  . ریونگزارش کرده است 43/1تا  23/1آزمون را  بازآزمایی هاییاییپا( دامنه ضرایب 3182
 سال را با 2/4و  2/6ریون کودکان  آزمون تجدیدنظر شده بازآزمایی( ضرایب 3486) 3سامرز

حساسیت آزمون به  نشانگرکه  ندگزارش کرد 81/1و  61/1 به ترتیب فاصله یک سال
 اوایل دوران کودکی است. هوشی هاییتفعالداد در برون ییهانوسان
 Brain Ware Safari با نام تجاری شناختی اییانهراتمرین  برنامه :ی مداخلهبرنامه
 یدئوییوهای شناختی در قالب یک بازی رشد مهارت کمک به منظوربهاست که  یابرنامه

ناختی مهارت ش 93رشد جامع  این برنامه هدفاست.  شده یطراحسال  32تا  6برای کودکان 
پردازش دیداری، پردازش شنیداری، حافظه، توجه، یکپارچگی  های اصلیاست که شامل حوزه

آمریکا در کشور مدارس  برخیدر حال حاضر این برنامه در  باشد.حسی و توانایی تفکر می
 یینهزمپساین برنامه از قالب گرافیکی جذابی با  .دوشسال اجرا می 38تا  6دامنه سنی 

 یرهامسهر یک از این  که است شده یلتشکمختلف  یرهایمسانبوه و حیوانات و  یهاجنگل
. رشد گیردیمدر بر برای توانمندسازی یک مهارت شناختی مشخص  متفاوتی را هایینتمر

 طوربهها در فرد یابد که این مهارتتا آنجا ادامه میدر هر یک از مراحل بازی ها مهارت
جلسه و در  9هفته و هر هفته  6طی  این برنامه (.3112، 3خودکار عمل کند )هلمز و سوآتل

کننده در ان شرکتآموزبه دانش یدهدآموزشدرمانگران  یلهوسبه ایدقیقه 61تا  92جلسات 
قبل از اجرای هر مرحله درمانگران  شد. آموزش دادهانفرادی  صورتبه گروه آزمایش 

و در طی اجرا نیز به تشویق  دادندمیتوضیح  آموزدانشچگونگی اجرای هر مرحله را برای 
 با توجه به. در پایان هر جلسه نیز پرداختندیمهریک از مراحل  کامل کردنآزمودنی جهت 

 .شدیمداده به او  ای به عنوان تقویتجایزه عملکرد آزمودنی و اجرای صحیح برنامه

 نتایج
شامل  ریونها در آزمون هوش نمرات آزمودنی، شناختییفی جمعیتهای توصیافته 3در جدول 

ی سن و هوش و همچنین میانگین، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین، کمینه و بیشینه
 .است شدهارائهبه تفکیک و آزمایش  گواهدر هر دو گروه  کنندهشرکتتعداد افراد 

                                                           
1. Summers 

2. Helms & Sawtelle 
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 نمره هوش بر اساس سن و آزمایش و گواههای توصیفی گروه یافته .1جدول 

 بیشینه کمینه خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه ویژگی

 سن
 آزمایش

 گواه

33 22/4 

81/4 

63/1 

43/1 

32/1 

34/1 

4 33 

31 4 33 

 هوش
 آزمایش

 گواه

33 21/44 32/6 83/3 84 332 

31 98/44 68/6 33/3 86 312 

و میانگین سنی  22/4میانگین سنی گروه آزمایش برابر با  شودمیکه مشاهده  طورهمان
بر  گواهآزمایش و گروه  . همچنین میانگین هوشاست آمدهدستبه 81/4نیز برابر با  گواهگروه 

 بوده است. 98/44و  21/44اساس نمرات آزمون هوش ریون به ترتیب برابر با 
 ییشینهب، خطای استاندارد میانگین و کمینه و استانداردشامل میانگین، انحراف  3جدول 

 یهاآزموناجرایی مجموعه  کارکردهایو  کاریحافظه  یهاآزمونان در آموزدانشنمرات 
 .است حیاتی عالئم یشناختعصب

 اجرایی آزمون  کارکردهایو  کاریهای توصیفی آزمون حافظه . یافته2 جدول

 میانگین مرحله گروه مقیاس
خطای استاندارد 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 بیشینه کمینه

 کاریحافظه آزمون 

CNS 

 آزمایشی
 42 61 61/33 12/1 18/28 آزمونپیش

 42 64 81/4 81/3 22/83 آزمونپس

 گواه
 42 63 21/31 14/1 21/28 آزمونپیش

 42 63 81/31 93/1 11/24 آزمونپس

 کارکردهایآزمون 

 اجرایی

 آزمایشی
 46 22 22/31 12/1 81/83 آزمونپیش

 44 61 43/31 32/1 28/86 آزمونپس

 گواه
 42 62 68/8 29/3 91/82 آزمونپیش

 44 62 11/4 89/3 31/86 آزمونپس

 آزمونپسان گروه آزمایش در آموزدانشمیانگین نمرات  شودمیمشاهده  که طورهمان
 نمراتاجرایی تغییراتی را نسبت به  کارکردهایو هم در آزمون  کاریهم در آزمون حافظه 
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 هاییانگینمتغییرات چشمگیری را در  گواهگروه ، اما دهدیمنشان  آزمونپیشاین گروه در 
ا عدم معناداری تغییرات بررسی معناداری ی منظوربه .دهندنمینشان  آزمونپسو  آزمونپیش

 شده استفادهمتغیره  کت کوواریانساز تحلیل  آزمونپسان در آموزدانشدر نمره  شده ایجاد
 .است
ین آزمون شامل نرمال بودن های امفروضه کوواریانسآزمون تحلیل  قبل از استفاده از 

با  هاو همگنی واریانس (p 26/1=Z=24/1) اسمیرنف -با استفاده از آزمون کالموگروف توزیع
و پس از اطمینان از  شد بررسی( 2df3=,1df31/1 =P,  21/3=F,=31) آزمون لویناستفاده از 

بررسی معناداری آماری تفاوت  منظوربه کوواریانسها آزمون تحلیل برقراری این مفروضه
 قرار گرفت. استفاده مورد کاریحافظه آزمون کارکردهای اجرایی و  آزمونمرات ن

 تک متغیری  کوواریانسهای آزمون تحلیل . یافته3جدول 

 شناختیعصب هایآزمونمجموعه  یکاربرای آزمون حافظه 

 هامقیاس
نوع سوم مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

 نسبت
F 

سطح 
 معناداری

تای مجذور ا
 سهمی

توان 
 آزمون

 11/3 46/1 111/1 41/2 3 38/3422 آزمونپیش
 49/1 93/1 113/1 44/31 3 16/98 گروه
     34 91/1 خطا

در  دهد که گروه آزمایشنشان می 1در جدول  تک متغیره کوواریانستحلیل نتایج  
آماری  نظر از کاریآزمون حافظه در نمره  مداخلهپس از شرکت در  گواهمقایسه با گروه 
فوق  3( و اندازه اثرηP2,311/1 =P, 44/31 =F ,3=df=93/1داشته است ) تفاوت معناداری

(93/1=ηP2مطابق مطالعه ،)همچنیناست.  متوسط(، 3133، 1؛ به نقل از بِکِر3483) 3ی کرک، 
 .دهدرا نشان میتوان باالی آزمون  دست آمد که به 49/1توان آزمون نیز برابر با 

  

                                                           
1. Effect Size 

2. Kirk 

3. Becker 
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  شناختیعصب هایآزموناجرایی مجموعه  کارکردهایبرای  کوواریانسهای آزمون تحلیل . یافته4جدول 

نوع سوم مجموع  هامقیاس

 مجذورات

درجات 

 آزادی

سطح  F نسبت

 معناداری

مجذور اتای 

 سهمی

توان 

 آزمون

 11/3 49/1 111/1 62/133 3 62/3446 آزمونپیش

 81/1 11/1 116/1 28/4 3 38/24 گروه

     34 23/332 خطا

آموزان از تحلیل دانش کارکردهای اجرایی اثربخشی برنامه مداخله بر تعیین منظوربه
نظر گرفتن  شود با درمشاهده می 2که در جدول  طورهماناستفاده شد.  تک متغیره کوواریانس

منجر به ایجاد تفاوت  یآموزشبرنامه )کمکی(  هم پراشمتغیر  عنوانبه آزمونپیشنمرات 
تای سهمی نیز معادل ( و مجذور ا=p 116/1است ) گواه شده معنادار بین گروه آزمایش و

مثبت معناداری  یرتأث شناختی اییانهرااست. به عبارتی آموزش  آمدهدستبه 81/1و توان  11/1
 ,= ηP2,116/1 =, P28/4=11/1گروه آزمایش داشته است ) کارکردهای اجراییبر 

F3=df) دهدینمرقم باالیی را نشان  آمدهدستبهاما اندازه اثر ؛. 

 بحث 
های کارکرد بر تعیین اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور هدف باحاضر پژوهش 

نتایج  .آموزان با اختالل یادگیری ریاضی انجام شددانش کاریاجرایی و عملکرد حافظه 
ای شناختی بر یانهرامنظور بررسی اثربخشی تمرین تک متغیره که به کوواریانسآزمون تحلیل 
مداخله موجب  برنامه که دهدمی انجام شد، نشان ریاضییی کودکان با اختالل کارکرد اجرا

های در آزمون کارکردهای اجرایی شده است. یافته زمایشآگروه  هایآزمودنی بهبود عملکرد
، 3کولتا و همکاران-)براردی استدر این زمینه همسو  هاپژوهشاین پژوهش با نتایج سایر 

که  کندمی( در همین راستا بیان 3481لویر ) (.3111ست و هیچ، ا؛ فر3186ی، مهد یرم؛ 3442
عنوان و کارکردهای اجرایی( به کاریحافظه  جمله ازشناختی ) فرایندهایتوجه به آموزش 

یادگیری  اختاللدر درمان  مؤثریکردی روتوانند یمی زیربنایی یادگیری ریاضیات هامهارت

                                                           
1. Berardi-Coletta & etal 
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ی مربوط به آن موجب تقویت کارکردهای هامؤلفهو ها مهارتباشند و آموزش این  ریاضی
تواند بهبود عملکرد تحصیلی را در یمخود  نوبهبهکه این امر نیز  شده کاریاجرایی و حافظه 
به رشد سریع  نیز با اشاره (3111فراست و هیچ ). همچنین (3481ویر، لپی داشته باشد )

ضرورت آموزش و بهبود کارکردهای اجرایی  سال 31تا  2اجرایی در دامنه سنی  کارکردهای
به نظر  .دهندمیقرار  توجه موردرا  یژه در دوران تحصیلی دبستانوبهاز ابتدای کودکی و 

حل مشکل  کمک به آموزش کارکردهای اجرایی یکی از راهکارهای مناسب برای رسدمی
نیز شناختی  ایرایانه هایبرنامه( و 3116، 3کودکان با اختالل ریاضی است )لی، لیالنی و گربر

شناختی به  هایتوانمندی گونهاینمناسب برای آموزش  هایراهیکی از  تواندمیدر این زمینه 
 ان با مشکالت ریاضی باشد.آموزدانش

منجر به بهبود  ی مداخلهکه برنامه بودحاکی از آن  وهشژدیگر این پ ییافته ،همچنین
گواه در مقایسه با گروه  کاریگروه آزمایش در نمرات آزمون حافظه  آموزاندانشعملکرد 

الوی، بیبیل و ) استدر این زمینه همسو  هاپژوهشسایر  هاییافتهبا  نیزاین یافته است.  شده
کلینبرگ و  ؛3118، 1؛ پنینگتون3112سل و نوئل، را؛ 3118بکمن و ترویدسون، ؛ 3131، 3لوا

هولمز و  برای مثال (.3141، و ارجمندنیا و همکاران 3143دالوند و الهی،  ؛3113همگاران، 
عملکرد بر  تواندمی کاریکه آموزش حافظه  اندداده( در پژوهش خود نشان 3114همکاران )

 اثربخشی( نیز 3131الوی و همکاران ) ،بر این افزونبگذارد. فضایی تاثیر مثبت -حافظه دیداری
و با مقایسه عملکرد  انددادهابتدایی نشان دوره کودکان  کاریرا بر حافظه  هاتمرین گونهاین

 یدتائرا در طول زمان  هاتمرین گونهاین اثربخشی ،و پیگیری آزمونپسافراد در مرحله 
 .انددهکر

همسو با این پژوهش مبنی بر بهبود  یهاپژوهشبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر 
ست و هیچ، ا؛ فر3186، یمهد یرم؛ 3442، و همکاران کولتا-راردیب)اجرایی  یکارکردها

و  3143؛ دالوند و الهی، 3118؛ پنینگتون، 3112سل و نوئل، را) کاریو حافظه ( 3111
 تواندیمشناختی،  اییانهرا هایینتمر یریکارگبه رسدیمبه نظر  (3141و همکاران،  ارجمندنیا

                                                           
1. Lee, Leilani & Gerber 

2 . Bibile & Lua 

3. Pennington 
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 را کاریو حافظه  ییاجرا یکارکردها هایینهزم دران آموزدانشبهبود عملکرد این طیف از 
 ،اجرایی و حافظه یکارکردهاباشد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین توانایی در  داشتهپی در 

عام و  طوربهبهبود عملکرد تحصیلی را  بلندمدتدر  تواندیمشناختی  یندهایفرابهبود این 
 ؛ ویتلین،3446، 3)دنکال باشد برداشتهخاص در  صورتبهبهبود عملکرد در تکالیف ریاضی را 

 (.3133، 3بیگراس و گای؛ مونت، 3131
از پژوهش حاضر نتایج مرتبط با اندازه اثر  آمدهدستبه هاییافتهیکی از نکات مهم در 

لیل نیز به آن اشاره شد اگرچه تح هایافتهکه در بخش  طورهمانبرنامه مداخله است. 
در دو متغیر  ت معناداری را قبل و بعد از اجرای برنامه مداخلهدر هر دو متغیر تفاو کوواریانس

 میزان یدهندهنشان (=ηP2/ 93و  11/1) موجود اندازه اثر اما ،دهدمورد ارزیابی نشان می
آماری اگرچه برنامه مداخله شناختی تفاوت  ،به عبارتی .یستنبرنامه مداخله ی باال اثربخشی
 یاثرهااما با توجه به اندازه  ،قبل و بعد از آموزش ایجاد کرده است هایانگینمدر  را معناداری
در تبیین این نکته باید به این موضوع  .باالیی نداشته است اثربخشیبرنامه مداخله  شدهگزارش

و عدم  اثربخشیدر این زمینه تنها به گزارش  شدهانجامی هاپژوهشاشاره کرد که اکثر 
 .قرار داده است یدتأکو کمتر پژوهشی اندازه اثر را مورد  اندپرداخته هابرنامه گونهاین اثربخشی

 .متناقض است انددادهقرار  موردتوجهیی که اندازه اثر را نیز هاپژوهش هاییافته ،عالوه بر این
و  91/1( در پژوهش خود اندازه اثر پایین معادل 3141یکتا و همکاران )برای مثال شکوهی

( اندازه 3141در پژوهشی مشابه ارجمندنیا و همکاران ) کهیدرحال ؛اندکردهرا گزارش  32/1
ی آتی هاپژوهشدر  شودمی. پیشنهاد اندکردهاست را گزارش  نسبتاً باالکه  26/1اثر معادل 

به اندازه اثر نیز  اییژهوتوجه  ،شناختی ایرایانه هایینتمر اثربخشی تعیینپژوهشگران عالوه بر 
 داشته باشند.ها تمرین گونهاین اثربخشیو میزان 

های در دسترس برای نمونه مداخلهبه اجرای برنامه  توانیم های این پژوهشاز محدودیت
حجم کم نمونه  ،کند. همچنینمی تهدیدرا ها یافته پذیریاشاره کرد که روایی بیرونی و تعمیم

هایی است که یتمحدودمشکالت و  جمله ازو ریزش افراد در طی اجرای پژوهش نیز 

                                                           
1. Denckla 

2.Monette, Bigras & Guay 
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از طرفی، به دلیل در دسترس نبودن  .دهدیمیر قرار تأثپذیری نتایج پژوهش را تحت یمتعم
له در مرحله پیگیری وجود اثربخشی مداخ تعیینکننده در پژوهش امکان های شرکتنمونه

 ردارزیابی در مرحله پیگیری نیز مو های آتیشود که در پژوهشرو پیشنهاد مینداشت؛ ازاین
 .توجه قرار گیرد

 طوربهبا توجه به اینکه ند پیشنهادهایی را برای مدارس داشته باشد. توایمپژوهش حاضر 
عنوان بخشی از را به هابرنامه گونهاینتوان یمتقریبی در تمامی مدارس رایانه وجود دارد 

و از این طریق  داد قرارانی که با مشکالت ریاضی روبرو هستند آموزدانشآموزشی  یبرنامه
دنبال آن عملکرد را بهبود بخشید و  ناآنو کارکردهای اجرایی  کاریی حافظه هامهارت
ان آموزدانشرا ارتقاء داد و از ایجاد یک فرایند معیوب شکست در این  این گروه ریاضی

 پیشگیری کرد.

 منابع

ای شناختی بر یانهرای تمرین برنامه(. اثربخشی 3141) .و رستمی، ر ع.، شریفی، ع.،ارجمندنیا، 
های یناتوانمجله ان با مشکالت ریاضی. آموزدانشفضایی -عملکرد حافظه فعال دیداری

 .6-39(، 1)9، یادگیری
ناتوانی یادگیری  مبتالبهعملکرد حافظه کاری در کودکان (. 3143)ط. ی، و اله م.،، دالوند

 .2-6(، 1)6، مجله علوم رفتاری. ریاضی
ی ریون رنگی کودکان در روندهیشپهای یسماتر(. هنجاریابی آزمون 3182) غ.رجبی، 

 .31-11(، 3)1، ی معاصرشناسروانشهر اهواز.  انآموزدانش

. ترجمه ی کاپالن و سادوکپزشکروانخالصه (. 3112) ب. آ.و سادوک،  ج.، .سادوک، ب
 . تهران: انتشارات ارجمند.1جلد (. 3184فرزین رضاعی )

 . تهران: نشر ارسباران.ی یادگیرییژهوهای یینارسا(. 3184) ع.و نادری،  م.،سیف نراقی، 
. چاپ دوم. تهران: انتشارات های یادگیریناتوانی(. 3184) ا.و پرند،  م.،شکوهی یکتا، 

 .زادهیمورت

http://www.jbs.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.jbs.ir/files/site1/user_files_051a20/elahi-A-10-178-2-192eca4.pdf
http://www.jbs.ir/files/site1/user_files_051a20/elahi-A-10-178-2-192eca4.pdf
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یگانه، ن.، و شریفی، ع. یکتا، م.، لطفی، ص.، رستمی، ر.، ارجمندنیا، ع.، معتمدشکوهی
ارساخوان. عملکرد حافظه فعال کودکان نشناختی بر  اییانهراتمرین  اثربخشی(. 3141)

 .26-96(، 1)31. شناسیییشنوا
تحصیلی ی فعال بر بهبود عملکرد اثربخشی آموزش حافظه(. 3184) س.و آقا بابایی،  ا.،عابدی، 

 .21-83(، 3)9، ی بالینیشناسروانفصلنامه . کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی
آموزان با رخ حافظه در دانشمقایسه نیم(. 3141) م.، پور یهادو  ج.، ،جبل عاملی ا.،، عابدی

مجله . با گروه شاهد Nepsy ناتوانی یادگیری ریاضی بر اساس آزمون نوروسایکولوژی
 .316-332(، 1)4، رفتاریتحقیقات علوم 

. چاپ سوم، تهران: اختالل نارسایی توجه/ فزون جنبشی(. 3181) ر.سلطانی، ح.، و علیزاده، 
 انتشارات رشد.

بر  Power اجرایی و روش بیان نوشتاری یآموزش کارکردها یرتأث(. 3186) ر.، یمهد یرم
. با اختالل یادگیری انآموزدانشبهبود عملکرد خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری در 

مه طباطبائی. تهران، و علوم تربیتی، دانشگاه عال یشناسدکتری، دانشکده روان رساله
 ایران.

. ای بر آموزش ویژهآموزان استثنایی، مقدمهدانش(. 3111) .. امو کافمن، ج .،. پیدهاالهان،  
 .(. تهران: ویرایش3188) ، م.الدینمحی و ، ژ.،هاشمی ه.، صابری، ح.، ی علیزاده،ترجمه
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