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 خالصه 

ش رانگيزبهدف  از این پژوهش بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر رایانه بر  مقدمه:

 تحصيلي و هيجان تحصيلي دانش آموزان بود. 

است.  روش پژوهش از نوع آزمایشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه روش کار:

بودند  1399-1400زان دختر متوسطه اول اردبيل در سال تحصيلي جامعه آماري شامل كليه دانش آمو

انتخاب شده و به اي نفر به روش نمونه گيري تصادفي خوشه 30با حجم اي كه از بين آنها نمونه

ط دا در شراینفري آزمایش و كنترل قرار داده شد. براي انجام پژوهش ابت 15تصادف در دو گروه 

( 1992ران )همكا ومون با استفاده از پرسشنامه انگيزش تحصيلي والرند یكسان از هر دو گروه پيش آز

حت تجلسه  16و پرسشنامه هيجان تحصيلي پكران به عمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت 

پس از  گرفت.نآموزش نرم افزار شناختي كاپيتان الگ قرار گرفت ولي گروه گواه تحت مدخله قرار 

 رفتند.گگروه آزمایش، هر دو گروه تحت پس آزمون یكسان قرار پایان جلسات آموزشي بر روي 

 از طریق آزمون تحليل كوواریانس چند متغيري تحليل شد.  هاداده

ایش اعث افزمایش بنتایج نشان داد كه مداخله توانبخشي شناختي مبتني بر رایانه در گروه آز نتايج:

 p=(000/0انگيزش و هيجان تحصيلي دانش آموزان شده است  )

ناختي رایانه اي ميتوان گفت كه آموزش برنامه توانبخشي ش هابراساس نتایج این یافته نتيجه گيری:

 د.ار روكميتواند به عنوان روش مناسب در افزایش انگيزش و هيجان تحصيلي دانش آموزان به 

 
 تر.دختوانبخشي شناختي مبتني بر رایانه، انگيزش تحصيلي، هيجان تحصيلي، :هاواژه کليد
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  و  همكاران فاطمه تموک                ختر متوسطه اولاثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان د -1892 

                                       
 

مقدمه

ي ي برجستههادر بيشتر جوامع، آموزش و پرورش از جنبه

مر ن ازندگي انسان بوده است و هميشه تالش بر این بوده كه ای

رش به صورت موثر انجام پذیرد. براي نمونه در آموزش و پرو

آموزشگاهي تالش بر این بوده كه دانش آموزان نسبت به 

يلي انگيزه پيدا كنند تا كاركرد تحصموضوعات درسي عالقه و 

ي نگيزهادانش آموزان از ي بهتري داشته باشند. اما بي گمان همه

تواند باعث ميباال براي آموختن برخوردار نيستند كه این عامل 

زیاد و ي افت تحصيلي شود. بسياري از دانش آموزان، با عالقه

به مرور  شوند وميآموختن وارد محيط آموزشگاهي ي انگيزه

افت  وآنها كم شده ي زمان، به دالیل متفاوت، عالقه و انگيزه

شود )نيک سيرت و ميتحصيلي در آنها نمایان 

 ( . 1400اشكذري، ميخاد

یكي از متغيرهایي كه در سالهاي اخير توسط پژوهشگران 

 مختلف مورد توجه قرار گرفته، انگيزش تحصيلي است.

ویایي و حركت است. از نظر انگيزش اصطالحا پي معني واژه

سازماني انگيزه عبارت است از فرایندهاي دروني كه رفتار را 

یي كه سازمان به عنوان هاتحریک كرده و آن را به سوي راه

كند. از دید فردي ميبرد هدایت ميیک مجموعه از آن سود 

انگيزه عبارت است از هر گونه عاملي كه فرد را براي رسيدن به 

 ( 1.2020دارد )تورهان،ميز درون به فعاليت وا هدفي خاص ا

انگيزش تحصيلي، فرایندي دروني است كه باعث برانگيختن و 

شود ميحفظ عملكرد به منظور نائل شدن به اهداف تحصيلي 

بریدیس و گارسيالين ، )رابينسون، لي، بووي، پرز، والتون 

 ( 2019 .2برینک،

دانش آموزان، در انگيزش تحصيلي ي اخيراً پژوهش درباره

ي یادگيري و تدریس قرار گرفته است )آندري، هاراس پژوهش

 4(. نظریه خود تعيين دسي و رایان2014 3ایزابال و والنتينا،

                                                           
1 - Turhan  
2 - Robinson, Lee, Bovee, Perez, Walton, Briedis & 

Linnenbrink- Garcia  
3  Andrei, Izabela & valentina  
4 - Deci & Rayan 

مبناي نظري این ، انگيزشيي به عنوان یک نظریه، (1995)

 باشد.ميتحقيق 

انگيزش متشكل از سه بعد اصلي است كه عبارتند از انگيرش 

يزش بيروني و بي انگيزشي كه در طول یک محور از دروني، انگ

بيروني تا دروني قرار گرفته است )تيمو، سامي، آنتوني ي انگيزه

(. انگيزه دروني یعني شخص، كاري را با هدف 2016 5و جارمو،

دهد و صرفا خود ميدستيابي به خشنودي و لذت دروني انجام 

كارها ، ش بيرونيو اهميت دارد اما در انگيزعمل است كه براي ا

گيرد كه دقيقا ميبه منظور رسيدن به اهداف خاصي انجام 

(. بي 2000باشد )رایان و دسي،ميبرعكس انگيزش دروني 

تواند بين رفتار ميافتد كه شخص نميانگيزگي هم زماني اتفاق 

كند كه علت ميو نتایج حاصل از آن رابطه برقرار كند و گمان 

، باشد )دسي و رایانمياو ي رادهرفتار خارج از كنترل و ا

تيلور، یونگرت، مژو، شاتكه، ددیک، رزنفيلد و . (2002

( در پژوهش خود دریافتند رابطه بين پيشرفت 2014) 6كوستنر،

دو سویه اي تحصيلي و انواع انگيزش )بيروني یا دروني( رابطه

و بافت  هااست و انگيزش دروني در طول زمان و در فرهنگ

 كند. ميوت، پيشرفت تحصيلي را پيش بيني آموزش متفا

هاي اخير توجه پژوهشگران را به خود متغير دیگري كه در سال

ي تحصيلي، هااست. هيجان 7جلب كرده، هيجان تحصيلي

ي تحصيلي هاهيجاناتي هستند كه دانش آموزان در موقعيت

تجربه ميكنند و در سالهاي اخير در زمينه آموزش، مورد توجه 

. هيجان تحصيلي یكي از مفاهيم فرعي اندقرار گرفتهبسياري 

هيجان است كه به یک مسأله ي محبوب در تحقيقات آموزشي 

 و روانشناسي در خارج تبدیل شده است. 

ي تحصيلي و هااخيرا هيجان، ي كهنهابي شباهت به نظریه

باشند و ميدر رفتار  هاسازگاري معتقد به سودمندي هيجان

پيش از رفتارها ظاهر  هاین است كه هيجانباور بر ا عموماً

                                                           
5 Timo, Sami, Anthony & Jarmo  
6 Taylor, Jungert, Mageau, Schattke, Dedic, Rosenfield 

& Koestner 
7 - academic emotion 



 
 
 
 

 65، سال4شماره ،1401آبان-مهر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1893

، 1شوند )گروسميشوند و موجب بهينه سازي سازگاري فرد مي 
2015).  

با عملكرد یا نتایج ميي تحصيلي، ارتباط مستقيهاهيجان

تحصيلي دارند. در نتيجه نشأت گرفته از آموزش، مالمت 

 يهاو خشونت هاي كالسي و درماندگيهابرآمده از یادگيري

ي مربوط با هایي از هيجانها، مثالهابرآمده از سختي تكليف

  2006 .(،2ي تحصيلي است )پكرانهافعاليت

دو نوع هيجان تحصيلي از نظر موضوعي داریم. اولي كه به 

نام دارد،  3ي تحصيلي مربوط است، هيجان فعاليتهافعاليت

هيجان ، بعدي كه به پيامدهاي فعاليتهاي تحصيلي مربوط است

ي هانام دارد. هر دو هيجان از نظر زماني شامل هيجان 4پيآمدي

آینده نگر مانند انتظار اكتساب پيروزي و یاس و تنش ناشي از 

ي گذشته نگر مثل احساس به خود هاعدم موفقيت و هيجان

ي تحصيلي به لحاظ هاباشند. هيجانميباليدن یا خجالت از پيامد 

اميد و به خود باليدن و لذت  ي مثبت مانندهاكيفيت شامل هيجان

درماندگي ، خجالت، استرس، ي منفي مثل عصبانيتهاو هيجان

 5باشد)پكران، گولز، فرنزل، بارچفلد و پريميو خستگي 

،2011) . 

ي مثبت مثل اميدواري هاطبق پژوهش پكران و همكاران، هيجان

باشد كه ميي دیگر هاو به خودباليدن، پيش بيني كننده موفقيت

ي منفي مثل هاس آن هم وجود دارد و همين طور هيجانعك

منفي با موفقيت تحصيلي ي رابطه استرس، درماندگي وخجالت

براي پيشرفت و هم  ها، هم هيجانهادارد. پس مطابق با یافته

باشد)پكران، ليچتنفلد، مارش، ميالزم  هاپيشرفت براي هيجان

  2017 .(،6مورایاما و گوتز

يالدي، تحقيقات در زمينه یادگيري م 1980از دهه ي 

برچگونگي تعامل عوامل انگيزشي وشناختي كه به طور مشترك 

روي یادگيري و پيشرفت یادگيرندگان اثر ميگذارند، متمركز 

شده است. اكنون این اتفاق نظر وجود دارد كه یادگيرندگان 

                                                           
1 - Gross 
2 - Pekrun 
3 - excitement of activity 
4 - Consequertial excitement  
5 - pekium, Goptz, panids, stupnisky & parry  
6 - Pekrun, Lichten feld, Marsh, Murayama & Goetz  

و  هاشناختي و باور هايمهارتبراي موفقيت تحصيلي به 

؛ به نقل 2002، 7يزشي نياز دارند )پينتریچ و شانکتمایالت  انگ

  2002 .(،8از لينن برینک و پينتریچ

رسد با انگيزش و هيجان ميیكي از این عوامل كه به نظر 

 بر تحصيلي دانش آموزان مرتبط باشد توانبخشي شناختي مبتني

 رایانه است.

كه مبتني بر  شودميیي گفته هاتوانبخشي شناختي به آموزش

ي هاي علوم شناختي ولي به شكل بازي )عموماً بازيهاافتهی

رایانه اي( سعي ميكنند عملكردهاي شناختي را بهبود بخشيده یا 

ارتقا دهنده كه همه این موارد ذكر شده براصل انعطاف پذیري 

 ،9عصبي اشاره دارد )تورل، نات لي، بوهلين و كلينگ برگ

2009) 

 ي كه متمركز بر واكنش دیداري،مشتمل بر تمرینات هااین برنامه

مسأله  هايمهارتتوجه، سرعت پردازش  اطالعات حافظه و 

باشد )تام، اپسين، پيو، ناكونزني و ميگشایي است، 

(. به نظر مي رسد این رویكرد درماني با به چالش 10،2013ميوز

ي پي در پي در هاي شناختي فرد و موفقيتهاكشيدن  مهارت

يختگي مناطق كمتر فعال مغز، منجر به ارتقاي این چالشها و برانگ

شناختي از جمله توجه، انعطافپذیري ذهني، حافظه و  هايمهارت

)برزگر، طالع پسند، رحيميان  شودميي شناختي  هادیگر مهارت

 (.1397بوگر، 

مطالعات اوليه درباره تأثير توانبخشي شناختي مبتني بر رایانه بر 

كه حافظه فعال، حساس ترین حوزه  عملكرد اجرایي نشان ميدهد

با توجه به بهبود عملكرد اجرایي در نتيجه توانبخشي شناختي  

  2016.(،11مبتني بررایانه است )ون دوون، مور، ولتمن واشماند

ي بسياري هادر زمينه ي اثربخشي توانبخشي رایانه اي، پژوهش

 ند. اادهتأثير این روش را بر حافظه كاري و توجه پيوسته نشان د

( در پژوهشي به این نتيجه 1396بيرامي، موحدي، احمدي )

دست یافتند كه بازتواني شناختي ميتواند به عنوان یک روش 

                                                           
7 - Pintrich & Schunk  
8 - Linenbrink  
9 - Thorell, Nutley, Bohlin & Klingberg  
1 0 - Tamm, Epstein, Peugh, Nakonezny & Hughes  
1 1 -Vande Ven, Murre, Veltman, Schmand 



 
  و  همكاران فاطمه تموک                ختر متوسطه اولاثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان د -1894 

                                       
 

اثربخش براي بهبود توجه و حافظه  در افرادي كه ناتواني 

 یادگيري ریاضي و خواندن دارند مورد استفاده قرار بگيرد. 

، كدیور، حسن )خاكسار بلداجي، عبدالهي هانتایج پژوهش

 ( نشان1398، افشاري و رضایي، 1397آبادي و ارجمندنيا، 

دهد كه آموزش رایانه یار بركاركردهاي توجه، سازمان مي

 دهي، بازداري و حافظه كاري اثر مثبت دارد.

( در پژوهش خود نشان دادند كه 1398برزگر و همكاران )

ي هاملي با مداخلة بازتواني شناختي رایانه اي، مكهاگروه

ي رفتاري نسبت هاغذایي و تركيب آن دو در زمينة توجه و نشانه

 . اندبه گروه كنترل پيشرفت معناداري داشته

تيجه ( به این ن2013گایتن، گالرا، كرلورا، چيو، روبریگوز، 

نتي سهمراه با آموزش اي رسيدند كه توان بخشي شناختي رایانه

ي اغذكفاً سنتي مداد، اثربخشي بيشتري در مقایسه با آموزش صر

 دارد.

با توجه به اثربخشي ممتد این روش، پژوهش حاضر درصدد 

تني مب پاسخ به این سئوال كلي ميباشد كه آیا توانبخشي شناختي

ره دو بر رایانه بر انگيزش و هيجان تحصيلي دانش آموزان دختر

 اول اثربخش است؟ي متوسطه

 

 کار روش

 -ز نوع طرح پيش آزموناین تحقيق یک تحقيق آزمایشي و ا

 پس آزمون به همراه گروه گواه بود.

ق، : جامعه آماري این تحقيجامعه، نمونه و روش نمونه گيري

اول شهر ي دانش آموزان دختر مقطع متوسطهي شامل كليه

ست از ميان بود. نخ 1399-1400اردبيل در سال تحصيلي 

ونه نم  مدارس دخترانه دوره متوسطه اول، با استفاده از روش

ه ستصادفي خوشه اي تعداد چهار مدرسه و از هر مدرسه  گيري

ه دانش آموز ب 30كالس انتخاب شدند. از بين دانش آموزان 

 15طور تصادفي انتخاب و به  تصادف در دو گروه آزمایش )

ه بر نفر( قرار داده شدند . حجم نمون 15نفر( و گروه گواه )

زمایشي انتخاب شد اساس حداقل حجم نمونه در مطالعات آ

 (.1385)دالور، 

در این پژوهش، روش مداخله اي توانبخشي شناختي مبتني بر 

رایانه به عنوان متغير مستقل براي گروه آزمایشي اعمال شد ولي 

بار در  2گروه گواه بدون مداخله باقي ماند. هر گروه 

ازه گيري آزمایشي )پيش آزمون و پس آزمون( قرار اندمعرض

ني اعضاي هر گروه قبل از شروع جلسات آموزشي، گرفتند یع

ي پژوهش را براي پيش آزمون و بعد از اتمام هاپرسشنامه

جلسات توانبخشي، آنها را براي پس آزمون تكميل كردند. براي 

 جمع آوري اطالعات، ابزارهاي زیر به كار برده شد. 

 پرسشنامه انگيزش تحصيلي: 

رسشنامه والرند و مقياس انگيزش تحصيلي این پژوهش، پ

( بود و براساس نظریه خودمختاري دسي 1992همكاران )

در كانادا شكل گرفته است و شامل هفت خرده مقياس ، ورایان

متشكل از انگيزش دروني براي درك وفهم، انگيزش دروني به 

منظور فعاليت و پيشرفت، انگيزش دروني به منظور تجربه 

يم دروني شده، تنظيم تحریک، تنظيم همانند سازي شده، تنظ

بيروني و بي انگيزگي است. والرند و همكاران او، ضرایب آلفاي 

محاسبه كردند كه  هابراي زیرمقياس 87/0تا  83/0كرونباخ را از 

پرسش هفت گزینه اي است. الزم به ذكر است كه  28شامل 

دسي ورایان، انگيزش را شامل انگيزش دروني، بيروني و بي 

مقياس )اصالً با نظر دانش  7د. این پرسشنامه در داننميانگيزگي 

آموز مطابقت ندارد، مطابقت خيلي كم، مطابقت كم، مطابقت 

حد متوسط، مطابقت زیاد، مطابقت خيلي زیاد، مطابقت كامل با 

نظر دانش آموز دارد( طراحي شده است. در پرسشنامه انگيزش 

 25-18-11-4-27-20-13-6-23-16-9-2تحصيلي پرسشهاي 

سنجد كه به بررسي علت تحصيل دانش ميانگيزش دروني را 

-1-28-21-14-7-24-17-10-3پردازد. پرسشهاي ميآموزان 

-19-12-5ي هاسنجد و پرسشميانگيزش بيروني را  8-15-22

سنجد)والرند، پلتير، بليز، برید، سنكال و ميبي انگيزگي را   26

 ( 1992.،1واليرس

ار جمع آوري در این پژوهش، پرسشنامه هيجان تحصيلي: ابز

پرسشنامه استاندارد شده هيجان پيشرفت پكران است كه  داراي 

سئوال بوده و با هدف سنجش هيجانهاي تحصيلي از جهات  155

اميد داشتن دركالس، مختلف مانند لذت بردن از كالس، 

خستگي دركالس، لذت بردن از آموختن، اميدواري به احساس 

                                                           
1 - Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, Senecal & 

Vallieres.  
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ناشي از آموختن، خشم مربوط به آموختن، احساس غرور  

آموختن، استرس آموختن، شرمگيني ناشي از آموختن، نداشتن 

اميد نسبت به آموختن، درماندگي نسبت به یادگيري است. 

كاغذي  -مذكور از نوع خودگزارش دهي و مدادي پرسشنامه

ي نسبت به كالس هاباشد و متشكل از سه بخش یعني هيجانمي

باشد)زنگي مين و نسبت به امتحان درس، نسبت به آموخت

(. روایي این پرسشنامه 1397آبادي، صادقي و قدم پور، 

ي تأیيدبا روش تحليل عامل  1388راكدیور، و نيكدل در سال 

تعيين كردند و پایایي این پرسشنامه با استفاده  86/0و  74/0بين 

 (. 1395تعيين شد )یزدیزاده،  87/0از فرمول آلفاي كرونباخ 

 

 ش مداخلهرو

به captain's logنرم افزار  پژوهش حاضر براي برنامه مداخلهدر 

شد كه یكي از بهترین نرم افزارهاي شناختي در حيطه كار گرفته 

ارتقاء عملكرد ذهني است. استفاده از این برنامه ميتواند 

توانایيهاي ذهني افراد را در حيطههاي مختلف بهبود و ارتقاء 

ساله ميباشد و  90تا  5بخشد. سن كاربري این نرمافزار براي افراد 

 6روه نقرهاي )گروه سني تكاليف و تمرینات این برنامه در سه گ

سال به باال( در  17سال( و الماس )16تا  12سال(، طالیي ) 11تا 

سه سطح دشواري ساده، متوسط و دشوار ارائه شدهاند. هر یک 

مرحله است و هر مرحله متفاوت از  15از این برنامهها داراي 

مرحله قبلي است و هر چه به مراحل پایاني نزدیكتر شویم این 

ختتر ميشود و شرط ورود به مرحله بعد درست انجام مراحل س

دادن تكليف مرحله قبل است. این مجموعه براي تقویت 

عملكرد افراد با آسيبهاي مغزي، افراد مسن، افراد داراي 

مشكالت حافظه و توجه طراحي شده است و براي افراد عادي 

ین كه به دنبال ارتقاء عملكرد هستند نيز كاربرد دارد اثربخشي ا

نرمافزار در مطالعات متعدد و در گروههاي مختلف نشان داده 

 (.1398شده است )قربانيان، عليوند وفا، فرهودي و نظري، 

 آموزشـي هگ، یـک مجموعـالافـزار كاپيتـان  نرمهمچنين، 

عــالي شـناختي و  بــراي ارتقـاي كاركردهــا و فراینـدهاي

بعدي  شــناختي اســت كــه چندبــازتواني  بــراي ابــزاري

وسيعي از كاركردهـاي شـناختي را ارتقـا  فتواند طياست و مي

بـراي  بـرآمـوزش شناختي كـه وهعال ،قطریـ این دهـد و از

-شــناختي ارائــه مي هـاي ذهنـي و تتقویـت وبهبـود مهار 

خودكارآمـدي و بهبـود   ،نفس تعــز افــزایشث شــود، باعــ

 فبرنامـه و تكليـ هـزار مجموعـه دو. شـودرل خـود نيـزميكنتـ

در سـطوح گونـاگون دارد كـه مهمتــرین بخشهـاي آن  فمختلـ

 اســت. نرم طفعــال و كاركردهــاي اجرایــي مربــو هبـه حافظــ

طور چشـمگيري  فعـال را بـه هحافظـ الگافــزار كاپيتان 

كامـل ت صـور را نيـزبه حافظـهكنـد و تمـام ابعـاد درگيـر مي

فعـال در دو  هموجب تقویـت حافظـ این امرد. كشبـه چالش مي

شود كـه تـا حـدودي -مي كالمي وغير كالمي هحيط

نيـزهسـتند؛  فعال شنيداري و دیـداري هحافظ هدربرگيرند

هـاي خـود را براي هـا و توانایي تتوانـد مهاربنـابراین، فـرد مي

زنـدگي  فهاي مختلـسب موفقيـت در حيطـهیادگيري و ك

رحماني، (روزمـره، امـور تحصـيلي و شـغلي بهبـود بخشـد 

 (.2020نوكاني،  پسند و عبوگر، طال

در پژوهش حاضر با توجه به شرایط موجود برنامه توانبخشي 

 16براي گروه آزمایش كه شامل كودكان عادي بودند به مدت 

 ر هفته به شكل انفرادي اجرا شد. دقيقهاي و دوبار د 60جلسهي 

 

 هاخالصه برنامه .1جدول

 دستورالعمل اجرا برنامه

هاي كنار صفحه بود، بيه عكسكند و اگر شميكنند، نگاه ميهاي وسط صفحه را كه هرازگاهي تغيير آزمودني، شكل تشخيص وارسي دیداري

 كند.ميروي آن كليک 

ازه یا رنگ اندتواند در شكل،ميكند. این شباهت ميآزمودني هر شكلي را كه شبيه شكل باالي صفحه است، انتخاب  انتخاب استدالل مقایسه اي

 باشد.

ز هم باشند اي سبز و اگر متفاوت مثل هم باشند دكمه دهد. اگر آن دو صداميآزمودني دو صداي متفاوت را گوش  شناسایي الگوي شنيداري

 دهد.ميي قرمز را فشار دكمه
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 دهد.ميي مناسب، پاسخ كند و عالمت سوال را با گزینهميآزمودني به چند شكل متوالي نگاه  الگوهاي متداول ادراكي

 كند. ميآزمودني اشكالي را كه شبيه شكل نمونه است، انتخاب  یادآوري ادراك عددي

كال را انتخاب كند و فقط آن اشميبيند بعد از بين چيدمان مختلف حركت ميآزمودني چند شكل را به عنوان نمونه  شناسایي حافظه دیداري

 كند.مي

 كند.ميبيند، بعد با همين ترتيبي كه دیده، انتخاب ميآزمودني اشكالي را به صورت مرتب شده  الگوي حافظه متوالي

شود، انتخاب ميو خواسته بيند بعد با همين ترتيبي كه از اميكند، ميآزمودني یک سري اشكال را كه از زیر ذره بين عبور  ي كاريفظهظرفيت حا

 كند.مي

ل مورد نظر را سپارد، و با شنيدن صداي زنگ، شكميآزمودني هر رنگي را با هر شكلي كه از خواسته شده،به خاطر  حافظه متوالي شنيداري

 كند.ميانتخاب 

 

 روش اجرا

ت جراي مداخاله قبل از ادر این پژوهش به این صورت بود كه بعد از انتخاب اعضاي نمونه، ارزیابي در دو مرحل هاروش جمع آوري داده

فراواني، امل جدول شي آمار توصيفي ها، ابتدا روشها)پيش آزمون( و پس از آن )پس آزمون( صورت گرفت. براي تجزیه و تحليل داده

از نرم افزار  هايل دادههت تحلميانگين و انحراف استاندارد و سپس آمار استنباطي شامل تحليل كوواریانس چند متغيره به كار گرفته شد. ج

 استفاده شد.  22نسخه  SPSSآماري  

 

 نتايج

 ي توصيفي انگيزش تحصيلي و هيجان تحصيليهاشاخص .2جدول

 ان تحصيليهيج انگيزش تحصيلي آزمون گروه

M(SD) M(SD) 

 آزمایش

 

 281/13 (17/68)  91/47(6/46) پيش آزمون

 745/2  (13/23)  183/93 (6/28)  پس آزمون

 276/07  (20/55)  98/53 (4/66)  پيش آزمون كنترل

 266/4  (21/11)  97/067  (4/32)  پس آزمون

 

اندارد بين نمرات ميانگين و انحراف است 2بر اساس نتایج جدول 

يزش از آزمودنيها تفاوت وجود دارد و متغيرهاي انگدو گروه 

تحصيلي و هيجان تحصيلي در پس آزمون گروه آزمایش 

 افزایش یافته است.

شيب خط رگرسيون براي انگيزش تحصيلي و هيجان تحصيلي 

در دانش آموزان معنادار نبود. نتایج آزمون لون براي همگني 

پيش فرضها از مورد بررسي قرار گرفت و نتایج  هاواریانس

براي بررسي معني داري   ت.قرار گرف تأیيدلحاظ آماري مورد 

تفاوت ميانگين انگيزش تحصيلي و هيجان تحصيلي  در دو 

گروه آزمایش و كنترل دو تحليل كوواریانس تک متغيره به كار 

 .گزارش شده است 2رفت كه نتایج آن در جدول 

 

 زمونپس آزمون انگيزش تحصيلي و هيجان تحصيلي با كنترل نمرات پيش آ.نتایج تحليل كواریانس روي نمرات  3جدول 

 مجذور اتا F sig ميانگين مجذورات DF مجموع مجذورات منبع تغيير متغيير

 0/838 0/000 139/667 57607/894 1 57607/894 گروه انگيزش تحصيلي

    412/467 27 11136/599 خطا
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 0/967 0/000 789/592 1692412/252 1 1692412/252 گروه هيجان تحصيلي 

    2143/401 27 57871/835 خطا

 

تحليل  F شود نسبتميدیده  3همان طور كه در جدول 

 كواریانس تک متغيري براي متغير انگيزش تحصيلي و هيجان

ها بيانگر این است كه در تحصيلي حاصل شد. این یافته

لي بين متغيرهاي وابسته انگيزش تحصيلي و هيجان تحصي

اه هاي مداخله آموزش توان بخشي مبتني بر رایانه و گوگروه

زش تفاوت معني دار دیده مي شود و آموزش باعث افزایش انگي

 تحصيلي و هيجان تحصيلي در گروه آزمایش شده است.

 بحث و نتيجه گيری

اكامي اساسي ترین دالیل ناز  شدكهمي باگيري یاد مبنايانگيرش 

(. 2010)یان و فردریک،  به حساب مي آیدآموزان دانش و پيروزي

ر ن دهيجانهاي تحصيلي نيز به عنوان تجربيات عاطفي دانشآموزا

 ارتباط با فرآیندهاي تحصيلي، آموزشي و یادگيري كه شامل

لذت، نااميدي، بيحوصلگي، اضطراب، عصبانيت و غرور است، 

مثبت  (. دانشآموزاني كه هيجان2016ميشود. )لي و كویي،  تعریف

 وزانيشآمباالیي دارند، پرانرژي و با روحيه هستند، در مقابل دان

د ستنهكه هيجان منفي باالیي دارند، مضطرب، نگران و كم انرژي 

 (.1396)بيرانوند، 

 هدف این پژوهش بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر

این  هايزش و هيجان تحصيلي دانشآموزان بود. یافتهرایانه برانگي

 بر پژوهش نشان داد كه آموزش برنامة توانبخشي شناختي مبتني

(. در P= 000/0رایانه برانگيزش و هيجان تحصيلي تأثير دارند )

 نه برایارمورد تبيين اثر بخشي برنامه توانبخشي شناختي مبتني بر 

قيم تحصيلي، مطالعاتي كه به طور مستهيجان تحصيلي و انگيزش 

ته تحصيلي پرداخ هيجانو انگيزش به اثربخشي این برنامه بر 

 ،مدبه دست نياپژوهش هاي داخلي و خارجي ، در پيشينه بپردازد

(، 1396پژوهش بيرامي و همكاران ) ولي نتایج حاصله با نتایج

(، خاكسار بلداجي و 1397موسي زاده مقدم و همكاران )

ان (، برزگر و همكار1398(، افشاري و رضایي )1397ان )همكار

 ( همخواني دارد.2013(، گایتن و همكاران )1398)

در تبيين این یافته ميتوان گفت توانبخشي شناختي، مجموعهاي 

ساختارمند از اقدامات آموزشي مبتني بر مهارتهاي حافظه و 

ابقه عملكردهاي شناختي است. این تمرینات در قالب بازي و مس

موجب تقویت توجه، حافظه و حل مسأله ميشوند. ظاهر جذاب 

با هيجان بيشتر و بدون  دانش آموزان این بازیها باعث ميشود 

خستگي به انجام این تمرینات بپردازد و از طرفي چون مرحله به 

مرحله شاهد موفقيت خودشان بودند، بسيار با انگيزه عمل 

هاي حافظه و عملكردهاي ميكردند. در نتيجه با بهبود مهارت

شناختي ، انگيزش و هيجان تحصيلي هم ارتقاء پيدا ميكرد و 

جان تحصيلي باالیي دارند از دانشآموزاني كه انگيزش و هي

و از ، احساس خوشي مي كنند  در فعاليتهاي یادگيري مشغوليت

موفقيت تحصيلي بيشتري برخور دارند. همچنين با آموزش برنامه 

رایانه اي به مرور دانش آموزان فكر مي كنند  توانبخشي شناختي

محيط مدرسه را تحت كنترل دارند. این باور كه پيامدها وابسته به 

رفتار است، دانش آموزان را به سمت انتظارات بيشتر براي موفق 

شدن سوق مي دهد و آنها را به تالش و كوشش و پایداري 

برنامه  آموزشي با -بيشتري هدایت مي كند. مداخله رواني

توانبخشي شناختي رایانه اي با تقویت توانمندي عاطفي و هيجاني 

آنان را در برابر احساسات و عواطف ناخوشایند  ،دانش آموزان

ناشي از شرایط و تكاليف مدرسه مقاوم كرده و باعث مي شود تا 

آنان بتوانند بر اضطراب و ناراحتي خود نسبت به خود یا تكاليف 

تجربه هاي هيجاني و عاطفي مناسبي را  مدرسه غلبه كنند و

ضعف حافظه فعال ممكن  جایگزین تجارب ناخوشایند كنند.

هاي اوليه مدرسه، یعني زماني كه روش آموزش است در سال

شود، هاي شفاهي مكرر انجام ميبيشتر برمبناي ارائه دستورالعمل

و لزوم استفاده  اما با افزایش سن و رشد عملكردهاي اجرایي

تر، سازماندهي، برنامه ریزي و درك ها درحل مسائل پيچيدهازآن

عملكرد حافظه فعال بيشتر از گذشته نمود  نقص تحليل مطالب، و

با توجه به فوایدي كه  (.1392بيروني پيدا خواهد كرد )محرابي،

نرم افزارهاي پرورش شناختي  دارند  از قبيل بازخورد سریع و 

، ارائه سریع  محرك بدون سوگيري،  ثبت اطالعات

متنوع،سودمندي این نرم افزارها مانند نرم افزار كاپيتان الگ،كامال 
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مشخص است. همچنين با وجود جذابيت بسيار باالي این نرم افزار 

آموزان، متخصصان در سراسر جهان به منظور ارتقاء براي دانش

هاي شنيداري،حافظه هاي توجه و تمركز، استدالل، مهارتمهارت

ال، عزت نفس،  هماهنگيچشم و دست،  سرعت پردازش و فع

ها در شود. بهبود این مهارتهاي حل مسئله استفاده ميمهارت

افراد با استفاده از نرم افزار شناختي كاپيتان الگ تدریجي و از 

)رویت وند غيثاوند و اميري مجد،  دهدرخ ميسطوح پایين به باال 

1397.) 

بر  تنير نظر گرفتن این مسأله كه یادگيري توانبخشي شناختي مبد

ان رایانه مي تواند براي هيجان و انگيزش تحصيلي دانش آموز

 انهسومند باشد، ضرورت آموزش توانبخشي شناختي مبتني بر رای

 به فراگيران را روشن مي سازد. بنابراین آموزش و كاربست

ي مناسب به منظور ي براي ایجاد  شرایط و زمينهتوانبخشي شناخت

 آموزش و یادگيري ضروري به نظر ميرسد. 

شود در مراكز مشاوره مربوط به از نظر كاربردي پيشنهاد مي

هاي نرم افزاري توانبخشي سازمان آموزش و پرورش از مجموعه

شناختي استفاده شود و حتي در صورت امكان این مجموعه براي 

ه شده و توسط مربيان مجرب براي دانش آموزان به مدارس تهي

ویژه آنهایي كه مشكالت یادگيري دارند مورد استفاده قرار 

شود در صورت امكان بگيرد. همچنين به والدین توصيه مي

ي خانگي این نرم افزار را كه به صورت هدفمند طراحي نسخه

قاي مخرب نموده و موجب ارتاي هاي رایانهشده جایگزین بازي

هاي این هاي شناختي فرزند خود شوند. از محدودیتمهارت

پژوهش ميتوان به اجراي این تحقيق در ميان دانش آموزان با 

ي اول و سن نوجواني و بحران جنسيت دختر كه در مقطع متوسطه

هویت بودند و ميل به بهتر نشان دادن تصویري از شخصيت خود 

كه این پژوهش در ميان  شودداشتند، متذكر شد. لذا توصيه مي

ي سني باالتر و از هر دو جنسيت اجرا شود، تا دانش آموزان با رده

 با اطمينان بيشتري قابل تعميم باشد. 
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 Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of computer-based 

cognitive rehabilitation on students' academic motivation and academic 

excitement. The research method is experimental with pre-test and post-test 

design with control group. The statistical population of the study included 

all female high school students in Ardabil in the academic year 2020-2021, 

from which a sample of 30 people was selected by cluster random sampling 

and randomly divided into two experimental and control groups of 15 

people. To conduct the research, first, under the same conditions, both 

groups of per-test were tested using the educational motivation questionnaire 

of Worland et al. (1992) and the Pekran academic excitement questionnaire; 

and then, the experimental group was trained in Captain Log cognitive 

software for 16 sessions and the control group did not receive any 

intervention. At the end of the training sessions on the experimental group, 

both groups underwent post-test under the same conditions. Data were 

analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that 

computer-based cognitive rehabilitation intervention in the experimental 

group has increased students' motivation and academic excitement (P = 

0.000). 

Based on the results of these findings, it can be said that teaching the 

computer cognitive rehabilitation program can be used as a suitable method 

to increase students' motivation and academic excitement. 

Keywords: Computer-Based Cognitive Rehabilitation, Academic 

Motivation, Academic Excitement, Female. 
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