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Introduction: This research aimed to determine the effectiveness of computer-assisted cognitive 
rehabilitation on the neurocognitive profile of gifted students in special gifted schools in Sanandaj 
city. 
Methods: In this applied research, the method of collecting field information and the present 
research method was a descriptive quasi-experimental type. The statistical population included 
all students in the age range of ten to 12 years in the gifted boys' schools of Sanandaj city, Iran, in 
the academic year 2018-2019. The number of 112 participants, of which 18 people were available 
(nine participants in the experimental group and nine in the control group), were selected as the 
sample size. Captain Log's cognitive rehabilitation software (2014 version) and the standard Kan-
zer's psychological profile questionnaire (2004) were used. Experts confirmed the validity of these 
questionnaires. In addition, the reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient 
(0.81). To analyze the data, descriptive (calculation of mean and standard deviation), inferential 
sections (Kolmogorov-Smirnov test and analysis of covariance (ANCOVA) and Carbs assump-
tions (Regression and Levene's test method) were used using SPSS-26 software.
Results: Computer-assisted cognitive rehabilitation affected the neurocognitive profile of gifted/
talented students in the special schools in Sanandaj city, Iran.
Conclusion: The present study’s results showed that computer-assisted cognitive rehabilitation 
affects the neurological profile of gifted/talented students in special schools in Sanandaj, Iran. 
Furthermore, the results revealed that computer-assisted cognitive rehabilitation increased work-
ing memory, sensory function, language function, executive function, and processing speed. The 
conclusions indicated that the computer-assisted cognitive rehabilitation affects the neuropsycho-
logical silhouation of gifted/talented students of special schools in Sanandaj, Iran. The results also 
showed that the computer-assisted cognitive rehabilitation increased (working memory, sensory 
function, linguistic function, executive function, and processing speed).
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Extended Abstract
Introduction
Cognitive rehabilitation is a treatment that emphasiz-

es the role of executive functions as one of the valuable 

treatments for reducing cognitive and executive prob-

lems. Cognitive rehabilitation can be considered a kind 

of learning experience aimed at restoring brain functions 

that have problems. Computer-assisted rehabilitation fo-

cuses on the neuropsychological processes using comput-

er-based exercises to train cognitive functions instead of 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation: Fatehi M, Rezayi S, Sharifidaramadi P. The effectiveness of computer-like cognitive rehabilitation on the neuro-
psychological profile of gifted students. Advances in Cognitive Sciences. 2022;24(3):116-130.

doi.org/10.30514/icss.24.3.116

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://orcid.org/0000-0002-0429-7222
https://bit.ly/2zmyNU8
http://dx.doi.org/10.30514/icss.24.3.116
http://orcid.org/0000-0002-9857-4402


دوره 24، شماره 3، پاییز 1401مجله تازه های علوم شناختی

117

paper-and-pencil methods. With the ever-increasing prog-

ress of computer technologies and the accuracy and ease of 

their use, various computer programs have been designed 

in cognitive fields, especially working memory, which is 

one of the components of executive actions. (22). Neuro-

logical skills are developed through experience, training 

and learning. These skills are automatically strengthened 

in most children and students, but children with special 

needs face problems with such skills, and they must be 

taught (24). Constantly, low-achieving gifted students 

are overlooked as a significant part of this group (23). At 

the same time, the research results of Pumaccahua et al. 

(2017) showed the effectiveness of computer-based cog-

nitive rehabilitation strategies in improving children's 

cognitive abilities (13). As a result, in the last three or four 

decades, due to the pervasiveness of the consequences of 

cognitive disorders, many cognitive defects that comput-

er-assisted cognitive rehabilitation strategies can compen-

sate for the defects and increase the quality of life of these 

children. This issue needs special attention paid.

Methods
The method of the present research was a descriptive qua-

si-experimental type. The statistical population included 

all students between the ages of ten and 12 in special gift-

ed/talented boys' schools in Sanandaj city, Iran, in the aca-

demic year of 2018-2019. The number of 112 participants, 

of which 18 participants were available (nine participants 

in the experimental group and nine in in the control group), 

were selected as the sample size. The cognitive rehabilita-

tion software was Captain Log (2014 version) and Kanzer's 

neuropsychological profile standard questionnaire (2004). 

Besides, experts confirmed the validity of these question-

naires. The reliability was calculated through Cronbach's 

alpha coefficient (0.81). Ultimately, for data analysis, de-

scriptive (calculation of mean and standard deviation), in-

ferential (Kolmogorov-Smirnov test and analysis of cova-

riance (ANCOVA)), and Carbs assumptions (Regression 

and Levene’s tests) using SPSS-26 software were used. 

Results
Based on the F value, the results showed a significant 

difference between the groups (control and experiment) 

(P<0.05 and F=10.257). This means a significant differ-

ence (by controlling the pre-test factor) between the neu-

rological scores of the experimental and control groups. 

Accordingly, the proposed research hypothesis was con-

firmed. Therefore, it can be concluded that computer-as-

sisted cognitive rehabilitation affected the neurocogni-

tive profile of gifted/talented students in special schools 

in Sanandaj city, Iran. Similarly, the value of eta square 

showed that approximately 85% of the variance of the 

neurological profile was explained through computer-as-

sisted cognitive rehabilitation.

Conclusion
The findings of the present study concluded that comput-

er-assisted cognitive rehabilitation affects the neurocog-

nitive profile of gifted students in special gifted schools 

in Sanandaj city, Iran. According to the research results, it 

can be mentioned that the brain, a flexible organ that can 

find its lost function by restoring itself. In the recovery 

process, other brain areas take over the damaged parts, 

and new neural pathways are formed. Therefore, comput-

er-assisted cognitive rehabilitation programs for the brain 

to recognize and shape these alternative ways minimize 

the adverse effects of brain injuries.
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مقدمه: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه یار بر نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان تیزهوش 

مدارس ویژه تیزهوشان شهرستان سنندج بود.

از نوع شبه آزمایشی  روش کار: این پژوهش کاربردی، روش گردآوری اطالعات میدانی و روش پژوهش حاضر توصیفی 

بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان بازه سنی 10 تا 12 سال در مدارس پسرانه ویژه تیزهوش شهرستان سنندج در 

سال تحصیلی 1399-1398 به تعداد 112 نفر بودند، که به صورت در دسترس تعداد 18 نفر )9 نفر در گروه آزمایش و 9 

نفر در گروه کنترل( به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نرم افزار توان بخشی شناختی Captain's Log )نسخه 2014( و 

پرسشنامه استاندارد نیمرخ عصب روان شناختی Kanzer's )2004( بود. روایی  این پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد 

تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ )0/81( محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز در بخش 

توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )آزمون کولموگروف_ اسمیرنوف و کوواریانس تک متغیری 

)آنکوا( همراه با مفروضه های کاربس )شیوه رگرسیون و لوین( با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 استفاده شد. 

یافته ها: توان بخشی شناختی رایانه یار، بر نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان تیزهوش مدارس ویژه تیزهوش شهرستان 

سنندج تاثیر دارد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توان بخشی شناختی رایانه یار، بر نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان تیزهوش مدارس 

ویژه تیزهوش شهرستان سنندج تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که توان بخشی شناختی رایانه یار باعث افزایش حافظه 

فعال، عملکرد حسی، عملکرد زبانی، کارکرد اجرایی و سرعت پردازش شده است.

دریافت: 1399/11/21                                
اصالح نهایی: 1400/05/25                                     

پذیرش: 1400/06/04
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مقدمه
کودکان تیزهوش در مقایسه با کودکان همسن خود به طریقی برتری 
دارند )1(. افراد تیزهوش به دلیل داشتن سطح هوش بهر باال ویژگی های 
سطح  در  چه  و  هوشی  و  شناختی  سطح  در  چه  متمایزکننده ای 
این  از  برخی  دارند،  عادی  افراد  با  اجتماعی  و  عاطفی  روان شناختی، 
ویژگی ها از یک سو زمینه عملکرد بهتر را در این افراد فراهم آورده و از 
سویی موجب کاهش سطح عملکرد در جنبه های خاصی از زندگی افراد 

می گردد )2(. از طرف دیگر برخی معتقدند که افراد تیزهوش در مقایسه 
داراي  احتماالً  بزرگسالی  و  نوجوانی  سنین  در  عادي خصوصاً  افراد  با 
به  افراد  این  مشکالت عاطفی و روان شناختی بیشتري می باشند، زیرا 
دلیل توانایی هاي شناختی خود نسبت به تعارضات بین فردي حساس تر 
بوده و احساس از خود بیگانگی و فشار روانی بیشتري را تجربه می کنند 
از مثبت و  )3(. در جامعه دانش آموزان تیزهوش مسایل مختلفی اعم 
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دانش آموزان  با  کار  در  کاری  تجارب  اساس  بر  که  دارد  وجود  منفی 
تیزهوش و مصاحبه با والدین و معلمان آنها، مواردی از جمله سازگاری 
و اضطراب و همچنین ویژگی های مثبتی مثل خودتنظیمی باال وجود 
دارد. یکی از مسایلی که به دنبال حجم سنگین مطالب و َجّو رقابتی در 

مدارس تیزهوشان تحت الشعاع قرار می گیرد )4(.     
توجه رو به رشدی در حیطه تیزهوشان پیرامون موضوع دانش آموزان 
ناتانوانی  یا  پزشکی  روان پزشکی،  اختالل  دارای  که  باال  توانایی های  با 
یادگیری ویژه همزمان هستند، با اصطالح دانش آموز"استثنایی دوگانه" 
ایجاد شده است. مفهوم استثنایی دوگانه به عنوان یکی از دالیل احتمالی 
بروز کم آموزی تیزهوشان، اصطالحی است که برای توصیف کودکان با 
به  توجه/بیش فعالی  نقص  اختالل  یا  و  یادگیری  اختالل  با  باال  توانایی 
کار می رود )5(. از طرفی، عموماً در روان شناسی عصب شناختی بالینی 
پذیرفته شده است که ارزیابی نقاط قوت و ضعف شناختی برای کودکان 
مبتال به اختالالت یادگیری و توجه، مفید است )6(. کارکردهای اجرایی 
مسئول  روان شناختی  فرایندهای  با  که  دلیل  این  به  عصب شناختی، 
کنترل هشیاری و تفکر در عمل، مرتبط اند، فرآیندهای مهمی هستند. 
این کارکردها برون دادهای رفتار را تنظیم و سازمان دهی می کنند )7(. 
از  گسترده ای  شبکه  با  مرتبط  اصطالح  این  عصب شناختی  دیدگاه  از 
کارکردهای قشر پیشانی و شامل تعداد زیادی از فرآیندهای شناختی 
و فراشناختی است که در طول دوره تحول کودک شکل می گیرند و تا 

دوره نوجوانی و جوانی گسترش می یابد )8(.   
به  بازتوانی اختالالت شناختی  برای درمان و  توان بخشی شناختی که 
کار برده می شود، خدمات درمانی برای تقویت حوزه های دچار آسیب 
ارائه می کند. در حقیقت توان بخشی شناختی به  برای جبران اختالل 
شناختی  علوم  یافته های  بر  مبتنی  که  می شوند  اطالق  آموزش هایی 
است و به شکل بازی های شناختی رایانه ای سعی می کنند کارکردهای 
شناختی را بهبود بخشیده یا ارتقا دهند که همه این موارد ذکر شده، 
بر اصل انعطاف پذیری مغز اشاره دارد. توان بخشی شناختی رایانه یار بر 
مبنای سیستم پردازش اطالعات پایه است و بازخوردی از توانمندی ها 
با  متناسب  می تواند  و  می گذارد  نمایش  به  را  فردی  خودکارآمدی  و 
این روش درمانی  آموزشی طراحی کند. در  برنامه  فرد  توانمندی های 
دشوارتر  تمرینات  تناسب  به  و  می یابند  بهبود  پایه  مهارت های  ابتدا 
می شود و گزارشی از میزان پیشرفت در تمرین ها در اختیار درمانگر قرار 
می دهد. برنامه های رایانه ای تمرین شناختی ابزارهایی را در اختیار قرار 
می دهد که از طریق آنها بتوان کمک کرد تا فرایندهای پایه ای ذهنی 
که در یادگیری سطح باال مهم هستند را بهبود بخشید )10(. همچنین، 
قابلیت  با  متحرک  تصویر  تولید  دلیل  به  رایانه ای،  شناختی  بازی های 

نمایش روی صفحه نمایش گر رایانه، در زمینه آموزشی در کودکان زیاد 
استفاده می شود )11(. که در بهبود کارکردهای شناختی کودکان دچار 
اختالل های عصب شناختی تأیید شده است )12(. در حالی که پژوهش 
Pumaccahua و همکاران؛ حاکی از اثربخشی راهبردهای توان بخشی 

شناختی رایانه ای بر بهبود توانمندی های شناختی کودکان است )13(. 
در سه چهار دهه اخیر به علت فراگیر بودن تبعات اختالل های شناختی 
بسیاری از نقایص شناختی، به راهبردهای توان بخشی شناختی رایانه ای 
را  کودکان  این  زندگی  کیفیت  و  کنند  جبران  را  نقایص  بتوانند  که 
افزایش دهند؛ توجه ویژه ای شده است. اما هنوز یافته ها در این مورد 

قطعی نبوده و در مواردی به نتایج متناقضی انجامیده است.  
توان بخشی  اثربخشی  عنوان  تحت  پژوهشی  محمدی نیا  و  محمدی نیا 
در  باال  عملکرد  با  اتیسم  کودکان  فعال  حافظه  بر  رایانه یار  شناختی 
انجام دادند. نتایج نشان  اتیسم مراکز توان بخشی شهر تهران  کودکان 
داد که توان بخشی شناختی رایانه یار موجب بهبود حافطه فعال کودکان 
توان بخشی  از  رو می توان  این  از   .)14( باال می شود  با عملکرد  اتیسم 
شناختی رایانه یار به عنوان یک روش مداخله ای موثر در بهبود حافظه 
فعال کودکان اتیسم با عملکرد باال بهره مند شد. عاشوری و یزدانی پور 
پژوهشی تحت عنوان اثربخشی برنامه درمان ترمیم شناختی بر نیمرخ 
مهارت های عصب روان شناختی کودکان کم شنوای پیش دبستانی شهر 
اصفهان انجام دادند. نتایج نشان داد اثر معنادار درمان ترمیم شناختی بر 
مهارت های عصب روان شناختی و همه خرده مقیاس های آن )مشکالت 
یادگیری،  و  حافظه  زبان،  عملکرد  حرکتی،  حسی  عملکرد  توجه، 

کارکردهای اجرایی و پردازش شناختی( در گروه آزمایش بود )15(.
نظربلند و همکاران پژوهشی تحت عنوان اثربخشی توان بخشی شناختی 
رایانه ای بر حافظه فعال، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار 
داد  نشان  نتایج  دادند.  انجام  تهران  شهر  اتیسم  طیف  اختالل های 
سبب  رایانه ای  شناختی  توان بخشی  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  که 
عملکرد  نیز  و  پایدار  توجه  و  فعال  حافظه  اجرایی  کارکردهای  بهبود 
ریاضی در کودکان دچار اختالل طیف اتیسم شده و این اثربخشی در 
طول زمان نیز پایدار مانده است )11(. می توان گفت که مداخله های 
رایانه ای توان بخشی شناختی، می توانند به ارتقای کارکردهای شناختی 
و استقالل و عملکرد تحصیلی کودکان دچار اختالل های طیف اتیسم 
تحت  پژوهشی  همکاران  و  افشک  کنند.  کمک  مشابه  اختالل های  و 
پاسخ،  بازداری  بهبود  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  تأثیر  عنوان 
نارسایی  نشانه های  دارای  ابتدایی  دوره  پسر  دانش آموزان  برنامه ریزی 
توجه/بیش فعالی در مدارس ابتدایی شهر رضا انجام دادند. نتایج نشان 
بهبود  باعث  معناداری  طور  به  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  که  داد 
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نارسایی  نشانه های  دارای  دانش آموزان  برنامه ریزی  و  پاسخ  بازداری 
دارای  دانش آموزان  داد  نشان  همچنین  می شود.  توجه/بیش فعالی 
و  عیوضی   .)16( است  برخوردار  پایینی  برنامه ریزی  پاسخ،  از  اختالل 
همکاران پژوهشی تحت عنوان اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه یار 
اختالل  به  مبتال  کودکان  در  پاسخ  بازداری  اجرایی  کارکرد  بهبود  بر 
نارسایی توجه/ بیش فعالی در آموزش و پرورش کرمانشاه انجام دادند. 
بازداری  بهبود  در  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  که  داد  نشان  نتایج 
پاسخ در کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی تاثیر دارد. 
همچنین نتایج نشان داد که توان بخشی شناختی رایانه یار برای بهبود 

کارکرد اجرایی بازداری پاسخ کودکان تاثیر دارد )10(.       
Ye و همکاران پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه 

در توان بخشی شناختی پس از سکته مغزی: یک بررسی سیستماتیک 
فاصله  با  اثر 0/61  اندازه  داد که  نشان  نتایج  دادند.  انجام  فراتحلیل  و 
و  کنترل  گروه  بین  را  معناداری  تفاوت  مقدار  و  درصد   95 اطمینان 
شناختی مبتنی بر رایانه نشان نداد. گروه آموزشی نتایج فراتحلیل، بر 
اساس تعداد محدودی از مطالعات، برتری قابل توجه آموزش شناختی 
مبتنی بر رایانه را در مقایسه با روش سنتی در بیماران پس از سکته 
مغزی نشان نداد )Leding .)17  پژوهشی تحت عنوان برنامه درمانی 
جمله  از  عصب روان شناختی  مهارت های  بر  شناختی  توان بخشی 
کارکردهای اجرایی انجام داد. نتایج نشان داد که برنامه درمانی ترمیم 
توان بخشی شناختی باعث بهبود مهارت های عصب روان شناختی از جمله 
 Stuifbergen .)18( کارکردهای اجرایی، توجه و حافظه آزمودنی ها شد
و همکاران نشان می دهند که توان بخشی شناختی رایانه یار یک مداخله 
عملی است که می تواند به طور گسترده در محیط های جامعه اجرا شود. 
نشان داده شده است که در بهبود عملکرد شناختی نسبتاً موفق است 
)Yang .)19 و همکاران پژوهشی تحت عنوان اثربخشي آموزش حافظه 
کاري رایانه اي را بر روي مهارت هاي خواندن دانش آموزان نارساخوان 
انجام دادند. نتایج نشان داد که دو گروه تمرین رایانه اي حافظه کاري 
کالمي و دیداري فضایي نسبت به گروه گواه، در مهارت هاي خواندن 

بهبود معنادار نشان دادند )20(. 
شایان ذکر است تاکنون پژوهش های بسیاری در ایران نشان داده اند که 
برنامه های توان بخشی رایانه یار در ارزیابی های پیش آزمون و پس آزمون 
با گروه کنترل پیشرفت معناداری در عملکرد ایجاد می کنند، با توجه به 
مطالب باال خالء علمی که در مورد متغیرهاي فوق بخصوص در مدارس 
تیزهوشان کشور وجود داشت. پژوهشگر را بر آن داشت تا ضمن پر کردن 
توان بخشی  اثربخشی  زمینه، چگونگی  این  پژوهشگران داخلی در  خال 
شناختی رایانه یار بر نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان تیزهوش مدارس 

ویژه تیزهوشان شهرستان سنندج را مورد بررسی قرار دهد.
مهارت های  در  تیزهوش  کودکان  که  این  به  توجه  با  بنابراین 
و   )11( هستند  مواجه  خاصی  مشکالت  با  عصب روان شناختی 
از خالء  که حاکی  است  انجام شده  این حوزه  در  اندکی  پژوهش های 
پژوهشی و ضرورت بیش از پیش این مطالعه است. لذا، مسئله اصلی 
پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سؤال است که آیا توان بخشی شناختی 
ویژه  مدارس  تیزهوش  دانش آموزان  نیمرخ عصب شناختی  بر  رایانه یار 

تیزهوش شهرستان سنندج تاثیر دارد؟

روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطالعات میدانی و 
از نظر روش اجرا توصیفی از نوع شبه آزمایشی بود. در این پژوهش جامعه 
آماري شامل دانش آموزان بازه سنی )10 تا 12 سال( در مدارس پسرانه 
به   1398-1399 تحصیلی  سال  در  سنندج  شهرستان  تیزهوش  ویژه 
تعداد 112 نفر مي باشند. از بین کل جامعه هدف و روش نمونه گیري در 
دسترس تعداد 18 نفر )9 نفر در گروه آزمایش و 9 نفر در گروه کنترل( 
به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل دو به دو از 
نظر سن، جنسیت و جفت های همتا و هدف مطالعه بازتوانی شناختی 
مبتنی بر رایانه باشد، بود. معیارهای خروج نیز شامل: عدم تمایل نمونه 
به شرکت در روند پژوهش و پرکردن پرسشنامه ها و عدم تکمیل کامل 
پرسشنامه »در صورتی که بیش از 10 درصد، تکمیل نشده باشد، آن 
 Captain's نمونه حذف خواهد شد، بود. از نرم افزار توان بخشی شناختی
Log )نسخه 2014( و پرسشنامه استاندارد نیمرخ عصب روان شناختی 

Kanzer's، 2004 برای گردآوری داده ها استفاده شد.       

نرم افزار توان بخشی شناختی رایانه یار: نرم افزار توان بخشی شناختی 
Captain's Log )نسخه Captain's Log :)2014 سندفورد یکی از 

سیستم  مبنای  بر  این   .)16( است  شناختی  پرورش  سیستم  طراحان 
و  شایستگی  توانمندی،  از  بازخوردی  و  است  پایه  اطالعات  پردازش 
خودکارآمدی فردی به نمایش می گذارد. اساس آن بر پایه حافظه فعال 
 PIPS سیستم  این  واقع  در  است.  استوار  مرکزی  پردازش  سرعت  و 
بازخوردی توانمندی های فردی و شایستگی و خودکارآمدی فردی را به 
نمایش می گذارد. اساس آن بر حافظه فعال و سرعت پردازش مرکزی 
استوار است؛ لذا هم مهارت های پایه شناختی را شامل می گردد و هم 
مهارت های عالی تر را. این برنامه شناختی، برای افراد باالتر از 5 سال 
قابل استفاده است. به طور کلی ویژگی های این برنامه عبارتند از: مبتنی 
بر رایانه، چند سطحی، بازی تمرینی با هدف بهبود توجه و تمرکز، توجه 
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هماهنگی  حافظه،  پردازش،  سرعت  خودکنترلی،  مهارت ها،  به  کردن 
چشم و دست، دانش مفاهیم عددی پایه، حل مسئله بنیادین و قابل 

استفاده در منزل است. 

مهارت های  نیمرخ   :Kanzer's عصب روان شناختی  نیمرخ 
ارزیابی  برای   2004 سال  در   Kanzer's توسط  عصب شناختی 
مهارت های عصب شناختی کودکان 5 تا 18 ساله تهیه شده و جدیدی 
و عابدی آن را در سال 1390 برای نمونه های ایرانی هنجاریابی کردند 
)21(. این پرسشنامه دارای خرده مقیاس های مشکالت توجه، عملکرد 
یادگیری، کارکردهای اجرایی  حسی_حرکتی، عملکرد زبان، حافظه و 
لیکرتی چهار درجه ای  به کمک مقیاس  پردازش شناختی است که  و 
 )4( شدید  یا   )3( متوسط   ،)2( خفیف   ،)1( نشده  مشاهده  صورت  به 
تکمیل  معلم  یا  والدین  توسط  مذکور  پرسشنامه  می شود.  نمره گذاری 
می شود، نمره کل نیز از مجموع نمرات خرده مقیاس ها به دست می آید 
و نمره کمتر به معنی مهارت های عصب روان شناختی بهتر است. ضریب 
از طریق آلفای کرونباخ در دامنه  این پرسشنامه  پایایی نسخه فارسی 
تا 0/90  بازآزمایی آن در دامنه 0/60  پایایی  تا 0/90 و ضریب   0/75
گزارش شده است. برای تعیین روایی سازه آن از روش آماری تحلیل 
عاملی استفاده شد که مقدار آن 0/90 گزارش شد. روایي و پایایي این 
پرسشنامه در پژوهش های پیشین مورد تایید قرار گرفته است. اما پایایی 

پرسشنامه در این پژوهش به ترتیب )0/81 صدم( به دست آمد. 
و  میانگین  شامل  توصیفی  روش های  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای 
کولموگروف_اسمیرنوف  )آزمون های  استنباطی  بخش  و  انحراف معیار 
و برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند 
متغیره )مانکوا( همراه با مفروضه های کاربس )شیوه رگرسیون و لوین( 

از طریق برنامه نرم افزاری SPSS-26 استفاده شد.    

یافته ها
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نشان می دهد بیشترین گروه سنی 
مروبط به 12 سال با 49 درصد و کمترین گروه سنی مربوط به 10 سال 
نتایج نشان داده است  25 درصد می باشد. همچنین در آمار توصیفی 
میانگین نمره حافظه فعال گروه آزمایش در پیش آزمون 12/39 و در 
گروه کنترل برابر 12/11 مي باشد. در مورد میانگین نمره حافظه فعال 
گروه آزمایش در پس آزمون یعني پس از دریافت توان بخشی شناختی 
این  میانگین  اما  است.  نموده  قابل توجهي  افزایش  به 15/33  رایانه یار 
نمره در گروه کنترل از 12/11 پیش آزمون به 12/67 پس آزمون رسیده 
است که نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش کمی داشته است. میانگین 

گروه  در  و  پیش آزمون 13/33  در  آزمایش  گروه  عملکرد حسی  نمره 
نمره عملکرد حسی  میانگین  برابر 12/189 مي باشد. در مورد  کنترل 
گروه آزمایش در پس آزمون یعني پس از دریافت توان بخشی شناختی 
این  میانگین  اما  است.  نموده  قابل توجهي  افزایش   17/56 به  رایانه یار 
پس آزمون   14/11 به  پیش آزمون   12/89 از  کنترل  گروه  در  نمره 
رسیده است که نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش کمی داشته است. 
میانگین نمره عملکرد زبان گروه آزمایش در پیش آزمون 13/00 و در 
گروه کنترل برابر 13/33 مي باشد. در مورد میانگین نمره عملکرد بان 
گروه آزمایش در پس آزمون یعني پس از دریافت توان بخشی شناختی 
این  میانگین  اما  است.  نموده  قابل توجهي  افزایش  به 17/11  رایانه یار 
پس آزمون   14/44 به  پیش آزمون   13/33 از  کنترل  گروه  در  نمره 
داشته  کمی  افزایش  پیش آزمون  نمرات  به  نسبت  که  است  رسیده 
است. میانگین نمره کارکردهای اجرایی گروه آزمایش در پیش آزمون 
12/89 و در گروه کنترل برابر 12/11 مي باشد. در مورد میانگین نمره 
کارکردهای اجرایی گروه آزمایش در پس آزمون یعني پس از دریافت 
توان بخشی شناختی رایانه یار به 16/11 افزایش قابل توجهي نموده است. 
اما میانگین این نمره در گروه کنترل از 12/11 پیش آزمون به 13/67 
پس آزمون رسیده است که نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش کمی 
داشته است. همین طور میانگین نمره سرعت پردازش گروه آزمایش در 
برابر 12/78 مي باشد. در مورد  پیش آزمون 13/00 و در گروه کنترل 
میانگین نمره سرعت پردازش گروه آزمایش در پس آزمون یعني پس 
از دریافت توان بخشی شناختی رایانه یار به 17/56 افزایش قابل توجهي 
نموده است. اما میانگین این نمره در گروه کنترل از 12/78 پیش آزمون 
پیش آزمون  نمرات  به  نسبت  که  است  رسیده  پس آزمون   13/89 به 

افزایش کمی داشته است.     

نرمال بودن داده ها       
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای موجود در پژوهش از کولموگروف_

متغیرهای  توزیع  است  داده  نشان  نتایج  که  شد  استفاده  اسمیرنوف 
پژوهش  متغیرهای  توزیع  این که  به  توجه  با  نرمال می باشد.  پژوهش 
در پیش آزمون و پس آزمون نرمال بوده و مقیاس اندازه گیری متغیرها 
جهت  کوواریانس  تحلیل  پارامتریک  آزمون  از  است،  بوده  فاصله ای 

تحلیل داده ها استفاده شد.

همگنی واریانس ها   
همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود، میزان F لوین برای برابری 
واریانس های متغیرهای پژوهش در پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل 
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جدول 1. میانگین و انحراف معیار نمره هاي پیش آزمون و پس آزمون متغیرها                    

گروهمتغیرها
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

حافظه فعال
12/391/6315/331/64آزمایش

12/113/3512/673/45کنترل

عملکرد حسی
13/332/0017/561/81آزمایش

12/892/6714/112/20کنترل

عملکرد زبان
132/7417/111/69آزمایش

13/332/6914/441/33کنترل

کارکردهای اجرایی
12/891/2716/111/76آزمایش

12/112/0313/671/66کنترل

سرعت پردازش
13/002/4517/561/59آزمایش

12/782/2813/892/15کنترل

نشان می دهد که این مقدار در بین گروه ها معنادار نیست. یعنی نمرات 
حسی،  عملکرد  فعال،  حافظه  نمرات  پس آزمون  در  پژوهش  گروه های 

عملکرد زبان، کارکردهای اجرایی و سرعت پردازش دارای واریانس برابری 
هستند. به این ترتیب شرط دیگر اجرای آزمون کوواریانس برقرار می باشد. 

جدول 2. نتایج آزمون لون جهت بررسي همگني واریانس ها

مقدار df1df2Pآزمون لونمتغیر

3/0441160/100حافظه فعال

0/0021160/967عملکرد حسی

0/2211160/644عملکرد زبان

0/4281160/522کارکردهای اجرایی

0/7851160/389سرعت پردازش

همگنی شیب خط رگرسیون
چنان که در جدول 3 مشاهده می شود بر اساس نتایج حاصل از آزمون 
تاثیرات بین آزمودني ها، فرضیه همگني شیب رگرسیون معنادار نیست 
و  بین متغیر همپراش  به عبارتی شیب خط رگرسیون  یا   .)P<0/05(

متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر مستقل )گروه آزمایش و کنترل( 
براي  کوواریانس  تحلیل  مدل  از  استفاده  مجوز  بنابراین  است.  یکسان 

داده هاي پژوهش وجود دارد.
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جدول 3. نتایج تحلیل واریانس برای بررسی همگنی رگرسیون

مقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبعمتغیر

20/275210/1371/5950/236پیش آزمون * گروهحافظه فعال

34/371217/1853/0970/075پیش آزمون * گروهعملکرد حسی

17/41028/7053/4790/057پیش آزمون * گروهعملکرد زبان

13/05926/5293/1650/071پیش آزمون * گروهکارکردهای اجرایی

29/577214/7882/1500/151پیش آزمون * گروهسرعت پردازش

بین  تفاوت  جهت   ،F مقدار  می شود  مشاهده   4 جدول  در  همان طور 
گروه ها )گروه آزمایش و کنترل( در سطح معناداری می باشد )P>0/05 و 
F=10/257(. بدین معنا که تفاوت معناداری )با کنترل عامل پیش آزمون( 
بین نمره های عصب شناختی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. از این رو 

می توان نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار، بر نیمرخ عصب شناختی 
دانش آموزان تیزهوش مدارس ویژه تیزهوش شهرستان سنندج تاثیر دارد. 
همچنین مقدار مجذور اتا نیز نشان می دهد که حدود 85 درصد واریانس 
نیمرخ عصب شناختی از طریق توان بخشی شناختی رایانه یار تبیین می شود.

)ANCOVA( جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

1/77811/7780/0460/8330/055پیش آزمون 

397/6891397/68910/2570/0060/849گروه

581/6111538/774خطا

980/06917مجموع

چنانکه در جدول 5 مشاهده می شود اثر توان بخشی شناختی رایانه یار 
گروه ها  بین  تفاوت  جهت   )F=5/019 و   P>0/05( فعال  حافظه  بر 
اساس  بر  گروه  دو  میانگین های  تعدیل  از  پس  کنترل(  و  )آزمایش 
این رو می توان  از  آماری معنادار می باشد.  از لحاظ  نمره پیش آزمون، 
نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال دانش آموزان 
نشان   )2 )جدول  گروه  دو  میانگین های  دارد. مالحظه  تاثیر  تیزهوش 

نسبت  پس آزمون  در  آزمایش  گروه  آزمودنی های  نمره  که  می دهد 
گرفت  نتیجه  می توان  رو  این  از  است.  یافته  افزایش  کنترل  گروه  به 
است.  شده  فعال  حافظه  افزایش  باعث  رایانه یار  شناختی  توان بخشی 
از  درصد   55 که  معنا  بدین  می باشد.   0/554 برابر  اتا  مجذور  مقدار 
رایانه یار  شناختی  توان بخشی  از  ناشی  فعال  حافظه  نمرات  تغییرات 

می باشد.

)ANCOVA( جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

8/68318/6831/2791/2790/185پیش آزمون 

34/067134/0670/0190/0190/554گروه

101/817156/778خطا

146/62517مجموع
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شناختی  توان بخشی  اثر  می شود  مشاهده   6 جدول  در  چنانکه 
تفاوت  جهت   )F=14/177 و   P>0/05( حسی  عملکرد  بر  رایانه یار 
بین گروه ها )آزمایش و کنترل( پس از تعدیل میانگین های دو گروه 
بر اساس نمره پیش آزمون، معنادار می باشد. از این رو می توان نتیجه 
دانش آموزان  حسی  عملکرد  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  گرفت 
تیزهوش تاثیر دارد. مالحظه میانگین های دو گروه )جدول 3( نشان 

نسبت  پس آزمون  در  آزمایش  گروه  آزمودنی های  نمره  که  می دهد 
نتیجه گرفت  رو می توان  این  از  است.  یافته  افزایش  به گروه کنترل 
توان بخشی شناختی رایانه یار باعث افزایش عملکرد حسی فعال شده 
 94 که  معنا  بدین  می باشد.   0/940 برابر  اتا  مجذور  مقدار  است. 
درصد از تغییرات نمرات عملکرد حسی ناشی از توان بخشی شناختی 

می باشد. رایانه یار 

 )ANCOVA( جدول 6. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

14/942114/9424/4680/0520/507پیش آزمون 

47/415147/41514/1770/0020940گروه

50/169153/345خطا

118/50017مجموع

شناختی  توان بخشی  اثر  می شود  مشاهده   7 جدول  در  چنانکه 
تفاوت بین  بر عملکرد زبان )P>0/05 و F=9/247( جهت  رایانه یار 
بر  گروه  دو  میانگین های  تعدیل  از  پس  آزمایش(  و  )کنترل  گروه ها 
نتیجه  می توان  رو  این  از  می باشد.  معنادار  پیش آزمون،  نمره  اساس 
دانش آموزان  زبان  عملکرد  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  گرفت 
تیزهوش تاثیر دارد. مالحظه میانگین های دو گروه )جدول 3( نشان 

نسبت  پس آزمون  در  آزمایش  گروه  آزمودنی های  نمره  که  می دهد 
نتیجه گرفت  رو می توان  این  از  است.  یافته  افزایش  به گروه کنترل 
فعال شده  زبان  افزایش عملکرد  باعث  رایانه یار  توان بخشی شناختی 
است. مقدار مجذور اتا برابر 0/811 می باشد. بدین معنا که 81 درصد 
از تغییرات نمرات عملکرد زبان ناشی از توان بخشی شناختی رایانه یار 

می باشد.

 )ANCOVA( جدول 7. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

0/03911/0390/4610/5080/097پیش آزمون 

20/866120/8669/2470/0080/811گروه

33/850152/257خطا

54/94417مجموع

چنانکه در جدول 8 مشاهده می شود اثر توان بخشی شناختی رایانه یار بر 
کارکردهای اجرایی )P>0/05 و F=9/247( جهت تفاوت بین گروه ها )کنترل 
و آزمایش( پس از تعدیل میانگین های دو گروه بر اساس نمره پیش آزمون، 
شناختی  توان بخشی  گرفت  نتیجه  می توان  رو  این  از  می باشد.  معنادار 
رایانه یار بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان تیزهوش تاثیر دارد. مالحظه 
میانگین های دو گروه )جدول 4( نشان می دهد که نمره آزمودنی های گروه 

آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. از این رو 
می توان نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار باعث افزایش کارکردهای 
اجرایی فعال شده است. مقدار مجذور اتا برابر 0/525 می باشد. بدین معنا 
که 52 درصد از تغییرات نمرات کارکردهای اجرایی ناشی از توان بخشی 
شناختی رایانه یار می باشد به بیان دیگر توان بخشی شناختی رایانه یار باعث 

81 درصد تغییر نمره های کارکردهای اجرایی گردیده است.
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چنانکه در جدول 9 مشاهده می شود اثر توان بخشی شناختی رایانه یار بر 
سرعت پردازش )P>0/05 و F=9/247( جهت تفاوت بین گروه ها )آزمایش 
و کنترل( پس از تعدیل میانگین های دو گروه بر اساس نمره پیش آزمون، 
توان بخشی شناختی  نتیجه گرفت  این رو می توان  از  معنادار می باشد. 
مالحظه  دارد.  تاثیر  تیزهوش  دانش آموزان  پردازش  بر سرعت  رایانه یار 
میانگین های دو گروه )جدول 5( نشان می دهد که نمره آزمودنی های 

گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. از 
این رو می توان نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار باعث افزایش 
سرعت پردازش فعال شده است. مقدار مجذور اتا برابر 0/968 می باشد. 
بدین معنا که 97 درصد از تغییرات نمرات کارکردهای اجرایی ناشی از 
توان بخشی شناختی رایانه یار می باشد به بیان دیگر توان بخشی شناختی 

رایانه یار باعث 97 درصد تغییر نمره های سرعت پردازش گردیده است.

)ANCOVA( جدول 8. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

7/09017/0902/8470/1120/352پیش آزمون 

11/632111/6324/6710/0470/525گروه

37/354152/490خطا

60/50017مجموع

)ANCOVA( جدول 9. نتایج تحلیل کوواریانس

توانمقدار FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

4/36814/3681/2420/2830/181پیش آزمون 

58/746158/74616/7070/0010/968گروه

52/743153/516خطا

117/61117مجموع

بحث
نیمرخ  بر  رایانه یار،  شناختی  توان بخشی  تاثیر  حاضر  پژوهش  هدف 
عصب شناختی دانش آموزان تیزهوش مدارس ویژه تیزهوش شهرستان 
سنندج بود. نتایج نشان می دهد، تاثیر توان بخشی شناختی رایانه یار بر 
نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان در گروه )آزمایش و کنترل( معنادار 
می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار، 
تیزهوش  تیزهوش مدارس ویژه  نیمرخ عصب شناختی دانش آموزان  بر 
شهرستان سنندج تاثیر دارد. هم راستا با یافته های حاصل از این پژوهش، 
و   )17( همکاران  و   Ye  ،)11( همکاران  و  نظربلند  پژوهش  یافته های 
Leding )18( نیز همانند پژوهش حاضر اثربخشی توان بخشی شناختی 

رایانه یار بر نیمرخ عصب شناختی تایید کرده است. در تبیین نتایج فوق 
می توان گفت از آنجا که مغز عضوی انعطاف پذیر است که می تواند با 
بازیابی خود عملکرد از دست رفته اش را پیدا کند. در فرایند بازیابی سایر 

مناطق مغز بخش های آسیب دیده را بر عهده گرفته و راه های عصبی 
جدید شکل می گیرند. بنابراین برنامه های توان بخشی شناختی رایانه ای 
اثرات سوء  راه های جایگزین،  این  دادن  و شکل  برای شناخت  مغز  به 

آسیب های مغزی را به حداقل می رساند.
بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  اثر  می دهد،  نشان  تحلیل  نتایج 
این  از  )آزمایش و کنترل( معنادار می باشد.  بین گروه ها  فعال  حافظه 
رو می توان نتیجه گرفت توان بخشی شناختی رایانه یار بر حافظه فعال 
این  از  یافته های حاصل  با  دارد. هم راستا  تاثیر  تیزهوش  دانش آموزان 
پژوهش، یافته های پژوهش محمدی نیا و محمدی نیا )14(، نظربلند و 
همکاران )11(، Perez-Martin و همکاران )22( و Yang و همکاران 
رایانه یار  شناختی  توان بخشی  تاثیر  حاضر  پژوهش  همانند  نیز   )20(
فوق می توان گفت  نتایج  تبیین  در  است.  تایید کرده  فعال  بر حافظه 
برنامه های رایانه ای ابزارهایی در اختیار دانش آموزان قرار می دهند که 
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از طریق آنها به کمک می شود تا بتوانند فرایندهای پایه ای ذهنی را که 
در یادگیری سطح باال مهم هستند؛ بهبود بخشد. این برنامه توان بخشی 
عمل  مغزی  خودترمیمی  و  اصل شکل پذیری  طبق  رایانه ای  شناختی 
کرده؛ بدین معنی که با برانگیختگی پیاپی مناطق کمتر فعال در مغز، 

تغییرات سیناپسی پایداری را در آنها ایجاد می کند.
نتایج تحلیل نشان می دهد، اثر توان بخشی شناختی رایانه یار بر عملکرد 
بر  کنترل(  و  )آزمایش  گروه  دو  میانگین های  تعدیل  از  پس  حسی 
نتیجه  می توان  رو  این  از  می باشد.  معنادار  پیش آزمون،  نمره  اساس 
دانش آموزان  حسی  عملکرد  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  گرفت 
تیزهوش تاثیر دارد. می توان گفت توان بخشی شناختی رایانه یار باعث 
افزایش عملکرد حسی فعال شده است. هم راستا با یافته های حاصل از 
پژوهش،  این  از  حاصل  یافته های  با  هم راستا  یافته های  پژوهش،  این 
یافته های پژوهش مرادی و یزدانبخش )16(، عیوضی و همکاران )10( 
تاثیر  حاضر  پژوهش  همانند  نیز   )19( همکاران  و   Stuifbergen و 
در  است.  کرده  تایید  عملکرد حسی  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی 
تبیین نتایج فوق می توان گفت توان بخشی رایانه یار می تواند مناطقی 
را در مغز که مرتبط با عملکرد حسی است را تحریک کند که منجر به 

بهبود عملکرد حسی در دانش آموزان تیزهوش می گردد.
نتایج تحلیل نشان می دهد، اثر توان بخشی شناختی رایانه یار بر عملکرد 
زبان پس از تعدیل میانگین های دو گروه )آزمایش و کنترل( بر اساس 
گرفت  نتیجه  می توان  رو  این  از  می باشد.  معنادار  پیش آزمون،  نمره 
تیزهوش  دانش آموزان  زبان  عملکرد  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی 
تاثیر دارد. از این رو می توان گفت توان بخشی شناختی رایانه یار باعث 
افزایش عملکرد زبان فعال شده است. هم راستا با یافته های حاصل از 
و  عاشوری   ،)16( همکاران  و  افشک  پژوهش  یافته های  پژوهش،  این 
همانند  نیز   )20( همکاران  و   Yang  )18(  Leding  ،)15( یزدانی پور 
پژوهش حاضر تاثیر توان بخشی شناختی رایانه یار بر عملکرد زبان تایید 
شناختی  تمرین های  گفت  می توان  فوق  نتایج  تبیین  در  است.  کرده 
از مهارت های  انواع گوناگونی  به دانش آموزان فرصت آموزش  رایانه ای 
شناختی ضروری را می دهد. تمرین های شناختی از طریق رایانه فواید 
مثبتی برای درمان عملکرد زبان دانش آموزان تیزهوش را به همراه دارد. 
ابزارهایی را در اختیار دانش آموز قرار می دهد  این برنامه های تمرینی 
تا از طریق آن بتواند فرایندهای زبانی که در یادگیری مهم هستند را 

بهبود بخشد.
بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  تاثیر  می دهد،  نشان  تحلیل  نتایج 
و  )آزمایش  گروه  دو  میانگین های  تعدیل  از  پس  اجرایی  کارکردهای 
کنترل( بر اساس نمره پیش آزمون، معنادار می باشد. از این رو می توان 

اجرایی  کارکردهای  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  گرفت  نتیجه 
شناختی  توان بخشی  گفت  می توان  دارد.  تاثیر  تیزهوش  دانش آموزان 
رایانه یار باعث افزایش کارکردهای اجرایی فعال شده است. هم راستا با 
یافته های حاصل از این پژوهش، یافته های پژوهش عیوضی و همکاران 
)10(، Ye و همکاران )17( و Stuifbergen و همکاران )19( نیز همانند 
پژوهش حاضر تاثیر توان بخشی شناختی رایانه یار بر کارکردهای اجرایی 
تایید کرده است. در تبیین نتایج فوق می توان گفت توان بخشی شناختی 
شامل برنامه هایی است که به فرد در احیای کارکردهای اجرایی کمک 
می کند که می تواند منجر به ارتقاء کارکردهای اجرایی در دانش آموزان 
تیزهوش گردد. چرا که مداخالت توان بخشی شناختی رایانه یار می تواند 
فعالیت مغز را در قشر پیشانی افزایش داده و در نتیجه منجر به بهبود 

کارکردهای اجرایی شود.
نتایج تحلیل نشان می دهد، اثر توان بخشی شناختی رایانه یار بر سرعت 
بر  کنترل(  و  )آزمایش  گروه  دو  میانگین های  تعدیل  از  پس  پردازش 
نتیجه  می توان  رو  این  از  می باشد.  معنادار  پیش آزمون،  نمره  اساس 
دانش آموزان  پردازش  سرعت  بر  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  گرفت 
تیزهوش تاثیر دارد. همچنین نشان می دهد که نمره آزمودنی های گروه 
آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. می توان 
گفت توان بخشی شناختی رایانه یار باعث افزایش سرعت پردازش فعال 
یافته های  پژوهش،  این  از  حاصل  یافته های  با  هم راستا  است.  شده 
پژوهش افشک و همکاران )16(، Perez-Martin و همکاران )22( و 
 Northcote و Bennett-Rappell و همکاران )19( و Stuifbergen

رایانه یار  شناختی  توان بخشی  تاثیر  حاضر  پژوهش  همانند  نیز   ،)23(
می توان  فوق  نتایج  تبیین  در  است.  کرده  تایید  پردازش  سرعت  بر 
دانش آموز  پردازش  بر سرعت  از شناخته شده می تواند  تعدادی  گفت 
اثربخشی  و  تعادل  مانند  عصب شناختی  عوامل  طور  به  بگذارد.  تاثیر 
گسترش  با  که  میلین  غالف  رشد  مغز،  در  عصبی  انتقال دهنده های 
اطالعات در امتداد عصب درگیر هستند و اندازه شکاف سیناپسی بین 
عصب و کارایی کلی مناطق لوب های پیشانی با توجه به سازمان دهی و 
هدایت اطالعات مرتبط می باشند. سرعت پردازش منجر به اختالف قابل 

توجه در خط سیر رشدی حافظه فعال و بازداری می شود.
محدودیت عمده این پژوهش استفاده از مقیاس های خودگزارشی است. 
پاسخ ها ممکن است به وسیله تحریف های عمدی و جواب های نادرست 
رضایت  جلب  و  والدین  به  دسترسی  دشورای  گیرد.  قرار  تاثیر  تحت 
آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز دیگر محدودیت این پژوهش بود. 
پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی مهارت های عصب روان شناختی از 
برنامه  اجرایی در  جمله کارگاه حافظه فعال و آموزش مهارت کارکرد 
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آموزشی دانش آموزان قرار گیرد. و از مشاوران و روان شناسان کارآزموده 
پیشنهاد می شود  استفاده شود.  اجرایی  مهارت های  آموزش  منظور  به 
از برنامه مداخله پژوهش حاضر در مدارس تیزهوشان و مراکز آموزش 
و توان بخشی مربوطه استفاده گردد و دوره های بازآموزی برای مربیان 
از سوی  جلسات  و  کارگاه ها  می شود  پیشنهاد  شود.  برگزار  معلمان  و 
در  شناختی  بازی  آگاهی  برای  معلمان  و  والدین  ادارات،  و  مدارس 
فرایند رشد عملکرد شناختی برگزار گردد. پیشنهاد می شود درمانگران 
درمان های  در  مهم  جز  یک  عنوان  به  رایانه ای  شناختی  توان بخشی 
خود به کار گیرند و با توجه به نقش محوری این مشکالت در اختالل 

یادگیری، الزم است که به این جنبه نیز توجه گردد.    

نتیجه گیری
دانش آموزان  که  کرد  تبیین  گونه  این  می توان  را  پژوهش  این  نتایج 
تیزهوش با مشکالت یادگیری و توجه، به طور غیرمعمول، اغلب مشکالت 
قابل توجهی را در مقاطع تحصیلی توجه می کنند، زیرا پیچیدگی و حجم 
اطالعات می تواند طاقت فرسا باشد. به نظر می رسد بازی های شناختی 
مداخالت  در  تیزهوش  دانش آموزان  توسعه  در  جدیدی  باب  رایانه ای 
را  دانش آموزان  این  عصب شناختی  نیمرخ  بتواند  که  است  زودهنگام 
بهبود بخشد. بنابراین با غنی سازی محیط و بسترسازی برای بازی های 
شناختی رایانه ای احتماالً به رشد و بهبود حافظه فعال، عملکرد حسی، 
دانش آموزان  پردازش  سرعت  و  اجرایی  کارکردهای  زبانی،  عملکرد 
رایانه ای  شناختی  توان بخشی  برنامه های  شد.  خواهد  کمک  تیزهوش 
گونه  این  آموزش  مناسب  راه های  از  یکی  می تواند  زمینه  این  در  نیز 
توانمندی های شناختی به دانش آموزان تیزهوش باشد. چرا که می توان 
تمرین های  ارائه  با  رایانه یار  شناختی  توان بخشی  برنامه های  در  گفت 
هدفمند و مداوم در یک بازه زمانی مشخص در راستای تقویت هر جزء 
از کارکرد اجرایی، حافظه فعال، عملکرد حسی، عملکرد زبانی و سرعت 
پردازش، زمینه تحریک و تغییر مناطق درگیر مغز با مهارت شناختی 

مربوطه فراهم گشته و موجب بهبود فعالیت نورون ها و بازسازی اتصاالت 
در رشته های دندریتی و سیناپسی آسیب دیده شده است. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

امانت داري،  همچون  علمی  اخالق  ضوابط  و  اصول  پژوهش  این  در 
رازداري، رضایت آگاهانه و صداقت، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته 
است. همچنین مسائل اخالقی مانند گرفتن موافقت نامه برای پژوهش، 
بررسی نتایج در حین پژوهش و مسئولیت اجرایی پژوهش رعایت شده 

است.
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محمد فاتحی در طراحی مطالعه، جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و 
نگارش مقاله نقش داشت. سعید رضائی در طراحی مطالعه، بازبینی و 
اصالح مقاله مشارکت داشت. پرویز شریفی درآمدی در بازبینی و اصالح 
مقاله مشارکت داشت. نقش داشت. هر سه نویسنده، نسخه نهایی مقاله 
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منابع مالی
هزینه های  با  و  نبوده  نهادی  هیچ  مالی  حمایت  تحت  پژوهش،  این 

شخصی خود پژوهشگران انجام شده است.        

تشکر و قدردانی
و  تشکر  پژوهش  در  مشارکت کنندگان  تمامی  همکاری  از  بدینوسیله 

قدردانی می  شود.              
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