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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of computerized cognitive training on the 

performance of response inhibition and sustained attention 
of students with mathematical problems. The research 

method in terms of goal was practical and semi-

experimental with a pretest-posttest design with a control 

group. The statistical population of the study was all 

students with mathematical disorders in Tehran who were 

studying in the academic year 2018-2019. The sample of 

this study included 24 elementary school students with 

mathematics problems who were randomly selected and 
divided into a control group (12 subjects) and an 

experimental group (12 subjects). Their intelligence and 

mathematical abilities were assessed using the Wechsler 

Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) and the 

Iran Key Math Diagnostic Test. The experimental group 

participated in 25 sessions of 50 to 60 minutes duration in 

the intervention program. For the development of 
response inhibition and maintenance of attention, the 

Continuous Performance Test (CPT) and the Stroop test, a 

subscale of the CNS Vital Sign (CNSVS) battery, were 

used. Data were analyzed with SPSS22 software and using 

analysis of covariance tests. The results of ANCOVA 

indicated that there was a statistically significant 

difference between the experimental group and the control 

group in terms of the concussion error of the Stroop test 
(p<0.05). Continuing with the power test, the difference 

between the experimental group and the control group was 

significant (p< 0.05) after omitting the pretest effect in the 

omission and concussion error. Overall, the results show 

that computer-based cognitive training had a significant 

effect on response inhibition and attention maintenance of 

students with math problems. 
Keywords: Executive Functions, Response Inhibition, 
Sustain Attention, Computerized Cognitive Training, 

Mathematical Problems.

دهیچک
بهر ممکرهر   یشهاات   یا انه  یرا نیتمر یهدف پژوهش حاضر اثربخش

بهو    یاضه یآمهوزا  بها مشهرر  ر     انش داریپاسخ و توج  پا یباز ار
با طهر   یشیآزما م یو از نوع ن یروش پژوهش ب  لحاظ هدف کاربر 

پهژوهش   یآمهار  ۀآزمو  بها رهروگ رهواگ بهو   جام ه      پس -آزمو  شیپ
شهرر ترهرا  بو نهد که   ر سهال       یاضه یرات رل  یآموزا   ارا  انش
اش غال  اش اد  رروگ نمون  شهامل   لیب  تحص 1397-1398 یکیتحص
 قیه بو  که  از طر  یاضیمشرر  ر ی ارا یآموز پسر  بس ان  انش 24

به   و رهروگ    یصور  تصا ف س ان خاب شدند و ب  ر س ر یریر نمون 
 ییشااسها  ظهور ما شهدند  به    مینفر( تقس 12) شینفر( و آزما 12رواگ )
اسه فا گ شهد     مت یک را یاز آزمو  ا یاضیآموزا  با مشرر  ر  انش
ههوش وکسهکر    ۀشد دنظریتجد اسیآموزا  با مق هوش  انش نیهمچا

 ۀجکسه  25 یط شیشد  رروگ آزما یابیارز (WISC-R)کو کا   یبرا
 یهها  شرکت کر نهد  از آزمهو    یا مداتک  ۀ ر برنام یا ق ی ق 60تا  50

از مجمومهه   (Stroop)و آزمههو  اسهه رو   (CPT)وسهه   یممکرههر  پ
 یبهرا  (CNSVS) یامصاب مرکهز  س میس یاتیمرئم ح یافزارها نرم
هها   آموزا  اسه فا گ شهد   ا گ    انش داریپاسخ و توج  پا یباز ار یابیارز

 لیه تحک انسیکوار لیتحک یها و با اس فا گ آزمو  SPSS22افزار  با نرم
 ر نمهرا    یتفاو  م اها ار   هد یآزمو  اس رو  نشا  م جیشدند  ن ا

 یتطها  ۀمؤلفه  ریه و رهواگ  ر ز  شیآموزا  رروگ آزمها  آزمو   انش پس
 وسه    یو  ممکرهر  پ  ر آزم نی(  همچاP<05/0ارتراب وجو   اشت )

 ر مرحکه    آزمهو   شیپس از حذف اثهر په   شیتفاو  رروگ رواگ و آزما
بهو    م اها ار حهذف   یارترهاب و تطها   یتطا ۀرمؤلفیآزمو    ر ز پس

(05/0>Pبرنام  )سهب  بربهو     توانهد  یمه  یشهاات   یا انه  یرا نیتمر ۀ
آمهوزا  بها مشهرر       ر  انهش  داریه پاسخ و توجه  پا  یممکرر  باز ار

 شو   یاضیر
 دار یه پاسخ  توجه  پا  یباز ار  ییاجرا یکارکر ها :یدیکل یها واژه
  یاضیمشرر  ر  یشاات  یا ان یرا نیتمر
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 مقدمه
 با ا کو ک 4شاات ی روا -مص  ریات یها  ینظر انو ک  3پاسخ باز اری و 2کاریۀ حافظ  1ییاجرای ر هاکارک

 آبرومادوزا  ؛2020 شا  و جایگی بوشروهل  کاتز  )جونز اند   ا گ لریتش را 5ویژگی ریا ری ات رل با ا کو ک

 ونر ی  و اسکیپرری  کوسک کم ؛2004 ر یوروا  اوسو  ؛2018 آلوی  ؛2018 م یو   و باریرا رارسیا چامورو 
 طور ب   ار   وجو  پژوهشی ا بیا   ر اجرایی کارکر هایۀ  ربار زیا ی ممکیاتی ت اریف اررچ  ( 2009

 ک  هس اد شاات ی های مرار  ازی ا مجموم  اجرایی کارکر های ک   ار  وجو  توافق زمیا  این  ر  رس ر گ
 کارنیرو  )مارکریس   ارند حیاتی بسیار نقش اممال و افرار تاظیم  ر و  رریرند محور هدفی ها تیف ال  ر

 یا ریری ناتوانی  ارای  آموزا   انش از رصد  10 تا 6 تقریباً اطرما  و آمار براساس ( 2020 فیکیپ   و لیمپو

  ر  7تواند  و 6ریاضی  ر ات رل با آموزا   انش ( 2003 مایر  و )مازوکو شوند یم  ا گ تشخیص ریاضیا   ر

 )و  هس اد نقص  چار باز اری قبیل از ذهای پر ازش و اجرایی کارکر های مخ کفی ها ییتوانا  ر
 حساب های مرار  و تواند   ر نارساییسب   نقایص این ک  (2007 ندرلیج وا و نگجو  ی  راسکویس 

 ( 2012 یانگ  و تاسی )وانگ  شو  یم
 ترالیف انجام  ر ک  را پیچیدگ شاات ی یادهایافرهمۀ  ک  است ککی اصطرحی اجرایی کارکر های

 و مکیزا گ ؛2020 همرارا   و )جونز  هد یم جای تو   ر هس اد  ضروری جدید یا  شوار مدار هدف
ی ها یتوالی زیر برنام  آ   نبال ب  و تاص پاسخ باز اری یا  رنگ ایجا  توانایی شامل و (1383 پور  زاهدی
 کارکر های ( 1988 پایاگ و   و )ولش است کاریۀ حافظکمک  ب  ترالیف ذهای بازنمایی حفظ و ممل

 کاریۀ حافظالف(  (:2011 لی  و ) یاموندهس اد  هم با مرتبط اما جداران  اصکیۀ مؤلف س ۀ  ربرریرند اجرایی
 بدلی  ؛2018 )آلوی   ار  اشارگ کار انجام هاگام اطرما  پر ازش و کاری  ست موقت ۀ ذتیر ظرفیت ب  ک 

 رکوویاسری  )تیری   ار  اشارگ م ین شرایط  ر تو کار تمایل مرار توانایی ب  ک  مراری کا رل  ب( (2000
 ترکیف یا توج  تغییر تغییر ا    توانایی ب  ک  شاات ی پذیری ان طاف ج(  (1994 کریس ن  و راکیک رکدمن
 و افرار سازراری ب  ک   ار  اشارگ هدف یا ترکیف  و از بیش یا  و بین تغییر ظرفیت ب  و شو  یم  ا گ ارجاع
 و میاک ؛2006  یاموند  و اندرسو  آموس   اویدسو   ؛2015 همرارا   و )لوکیوالنو پر از  یم اممال

 ( 2000 همرارا  
ی  بس ان شیپ های سال طول  ر اجرایی کارکر هایبارۀ  ر مامکی تحکیل روش از اس فا گ با (1998) هارز

                                                 
1. executive function 

2. working memory 

3. response inhibition 

4. neuro-psychological 

5. children with specific learning disorder 

6. dyscalculia 

7. dyslexia 
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 و برایسو  )رارو   کاریۀ حافظ و 1توج ی ریپذ ان طاف پاسخ  باز اری کر : م رفی را اصکی مامل س 

 بر طورککی ب  و است اجرایی کارکر های اصکیۀ مؤلف باز اری ( 2000 همرارا   و میاک ؛2008 اسمیت 
 و )جونز  ار  اشارگ هدف یک ب  رسید  ماظور ب  نیروماد پاسخ یک  ر تأتیر یا ف ال باز اری توانایی

کر    م وقف م اای ب  پاسخ  باز اری الف( 1997) بارککی نظر از ( 2011 کویکیار  و بری ؛2020 همرارا  

 2تو تاظیمی از اساسیی ا مؤلف  و اجرایی کارکر  یک محیطی  م غیر الزاما  ب  پاسخ  ر رف ار یک سریع

 پاسخ باز اری نیازماد اولۀ وهک  ر مسئک   حل  ر آراهان   رریرشد  (2003) بارککی  یدراگ براساس است 

  کاد فراهمرا  بکادمد  هدف یک ب  رسید   ر راهبر ی فرایادهای کارریری ب  شرایط تااست  3تو کار

 اجرای و رشدبس ر   رن یج  و هد  رخ می موق ی  رنگ یک  شو  یم باز اری غال  پاسخ یک ک  زمانی

 ( 2008 برنیاگر  و ابا  )آل مایر  شو  یم فراهم تو تاظیمی و 4تو هدای ی اممال

 تور گ پیوند ممکرر  برای ضروری های مرار  ازی ا رس ر گۀ  اما ب  اجرایی کارکر های اساس براین
 و لیپو کارنیرو  )مارکریس مدرس  بافت و ها ا یزم  رویژگ  ب  کارکر ها این مخ کف مطال ا  براساس  است
 )آبرومادوزا  هس اد کاربر ی و مرم بسیار ریاضیا  های مرار  ب  مربوط مسائل با ارتباط  ر و (2020 فکیپ  

 پاسخ باز اریۀ ساز موامل  اینمیا   از ( 2014 ریکمور   و کراگ ؛2018 ماتو گ  و باربا رارسیا چامارو 
 همچاین و (1989 اولسن  ؛2007 رازا  و )بکیر اج مامی و تحصیکی مشرر  انواع با ار ؛ زیرا  تاصی اهمیت

 و مارکریس پژوهش براساس ب(  1997 بارککی  ؛2018 )آلوی  ار   ارتباط 5کو کی  ورا  ات رال  با

 یک باالتری ها  یپا آموزا   انش  ر شاات ی پذیری ان طافویژگ  ب  و اجرایی کارکر های (2020) همرارا 
 بین پیش اجرایی کارکر های است  ا گ نشا  فراوانی مطال ا  و است تحصیکی پیشرفت برای ککیدیۀ مؤلف
 و میکر ؛2012 بکیر  و ویرس )ویکبی  است واق ی شرایط  ر آموزا   انش  ر باال تحصیکی ممکرر  برای قوی

 ( 2001 اسرریف  و بال؛ 2007 رازا  و بکیر ؛2010 هیاشاو 
ی ماصر و است ریاضیا  یا ریری  ر مرم موامل از یری پاسخ باز اری شد  اشارگ تر پیش ک  طور هما 
شمار  ب  ناپخ   و نا رست راهبر های کارریری ب  از جکوریری یا سرکوب ماظور ب  ریاضی ممکرر   ر ضروری

 ککم  و مد  نمو ار  شامل ترالیفی از اس فا گ با ( 2012) یانگ و تاسی وانگ  ( 2001 اسرریف  و )بالآید  می
ی  ر مقایس  با تر فیض  ممکرر  نمو ار و مد  باز اری  ر ریاضی ات رل با آموزا   انش کر ند رزارش
 زیرا؛ است ارتباط  ر ریاضی های مرار  با باز اری  ارند  ما ی آموزا   انش و تواند  ات رل با آموزا   انش

 ترالیف ب  مرتبطی ها جاب  سایر و ریاضی اساسی مفاهیم و اصول صحیح طور ب  ستا نیاز ریاضی ترالیف  ر
 باز اری  ر ریاضی مشرر  با کو کا  ( 2012و همرارا    )رولد شو  بازنمایی ف الۀ حافظ  ر ریاضی

                                                 
1. attentional flexibility 

2. self-regulation 

3. automatic 

4. self-directed 

5. childhood disorders 
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 اسرریف  و )بال کااد حفظ تو  کاریۀ حافظ  ر را اطرما  تواناد ینم وهس اد  مشرل  چار غال  اطرما 
 ن یج   اش اد  مشرل ریاضیۀ مسئک حل  ر ک ی آموزان  انشبررسی  با (2001) سیگل و پاسولونگی ( 2001

 اطرما  تداتل تطای  چار مسئک  حل برای ضروری اطرما  یا آوری  ر آموزا   انش این ک ررف اد 
 لیل  ب  نقص این وهس اد  مشرل  چار تو  کاریۀ حافظ  ر آموزا   انش این یگر  مبار  ب   شوند یم

  ر ناتوانی با ریاضی مشرر   است غیرمرتبط و مرتبط اطرما  پر ازش باز اری مرانیسم  ر آنا  ناتوانی
 و کرمی اطرما  سازی هماهاگ توانایی با نیز و ترکیف یک با مواجر   ر اهمیت بی اطرما  باز اری
 ( 2004 سیگل  و )پاسولونگی است ارتباط  ر امدا  مقایس  زما   ر تر کوچک یا تر بزرگ مفروم فرم و مد ی

 از یریک   است 1پایدار توج  ریاضی مسائل حل با ارتباط  ر اجرایی کارکر های ترین مرم از  یگر یری

 با ک  مخ کفی تحقیقا   شو  محسوب می ها انسا  اجرایی کارکر های ترین مرم از یری و توج  انواع

 مشرر  و 2ریاضیا   ر موفقیت و توج ۀ میا  رابط همگی  اند پر ات   توج  ارزیابی ب  م فاو ی ها روش

  ک شو  یم اطرق یذها ۀدیچیپ ا یممک برتی ب  توج  ( 2012 همرارا   و )رولد اند کر گ اثبا  را 3ریاضی

 یزمان  ر بو   زنگ ب  روش و ر  ک تحمل ای  اش ن نگ    ر آ  رشد ی رر ای هدف بر ر  کزکتمر شامل
 و  ( 2006 )سیدمن  است گری  هدف ب  یهدف از زکتمر رییتغ و کمحر یها یژریو یرمزرر ان  یطوالن

 ریاضی مشرر  با کو کا  توج  ان قال و باز اری قابکیت  و بر (2004) واندرلیج و ونگج  ی  راسکویس 
میا   تفاوتی  ساجاد یم مجزا صور  ب  را توج  ان قال و باز اری ک  ترالیفی  رو ن یج  ررف اد  کر ند تمرکز

 توج  ان قال و باز اری ک  ترالیفی  ر  رمقابل ندار   وجو  ما ی کو کا  و ریاضی مشرر  با کو کا 
 ض یف ممکرر  این  اش اد ی تر فیض  ممکرر  ریاضی مشرر  با کو کا   شدند ارزیابی ترکیبی صور  ب 
  ر مخ کف اجرایی کارکر هایکر     هماهاگ و سازی ف ال  ر  شواری ک  آور  یم وجو  ب  را اح مال این
  راسکویس  )و  شو  یم ریاضی مشرر  با کو کا  ض یف محاسباتی ممکرر سب   واحد زما  یک
 ( 2004  واندرلیج و جونگ  ی

 توانایی این ک  است تررارشوندگ و مداوم ف الیت یک طی هدفماد پاسخ حفظ توانایی پایدار توج 
 پایدار توج  ( 2014 همرارا   و )تکیف  یابد بربو  توج  تحریک برای فرصت کر   فراهم طریق از تواند یم
 ( 2013و همرارا    )وانگ دا ه پاسخ محرک یک ب تارا  وکااد  کا رل را ها تداتل کاد یم کمک افرا  ب 

 صور  ب  تمرکز حفظ توانایی از است مبار  پایدار توج  ( 1990) پ رسو  و پاسار کرسیک مدل براساس
 و ار   کو کا  تحصیکی ممکرر   ر ککیدیی نقش پایدار توج  قابکیت تاص  محرک یک روی مداوم

 زیا ی مقداری ساز رپارچ ی و  رک ماظور ب  طوالنی زما  مد   ر تمرکز حفظ  ر کو ک ظرفیتۀ کااد نییت 
 و کس   ر کو ک توانایی بری ا بالقوگ اثر پایدار  توج   ر نقص ( 1999 اندرسو   و )کاتروپا است اطرما  از

 ( 2006 اندرسو   و ماروف کی  مک )ب ز   ار  جدید  انش و ها مرار  سازی یرپارچ 

                                                 
1. sustained attention 

2. math achievement 

3. math difficulties 
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 برای ابزاری )ک  1کانرزۀ پیوس  ممکرر  آزمو  از اس فا گ با ( 2001) آکار و و لوین تومازیک  لیادزی 

 ریاضی مشرر  با کو کا  2شاات ی توج  (است غال ی ها پاسخ باز اری مس کزمو  پایدار توج ی ریر اندازگ

  ر کم ری ثبا  رواگ  رروگ با مقایس   ر ریاضی مشرر  با کو کا و ن یج  ررف اد  کر ند ارزیابی را

 تفاوتی  اما  هاد یم انجام بیش ری هدف( محرک ب ندا    )پاسخ 3حذف تطای و ارند  پاسخ تأتیر زما  مد 

 نظر براساس نداشت  وجو  هدف( غیر محرک ب   هی )پاسخ 4ارتراب تطاهای  رصد  ر رروگ  ومیا  

 نقصۀ  هاد نشا  ریاضی مشرر  با کو کا از سوی  حذف تطای باالی ت دا  ( 2001) همرارا  و لیادزی
 پاسخ الگویۀ  هاد نشا  غفکت تطای از بیش ارتراب  تطای باالتر  رصد همچاین  است آنا  توج   ر

 ات رل با آموزا   انش مشرر  ب  توج  با  ارتباط  ار  ریاضی  ر پایین نمرا  با م موالً واست  5ترانشی

 و  ؛2007  واندرلیج و ونگج  ی  راسکویس  و  ؛2012 یانگ  و تاسی )وانگ  باز اری توانایی  ر ریاضی
 ؛2012 همرارا   و )رولد پایدار توج  و (2001 اسرریف  و بال؛ 2004  واندرلیج و ونگج  ی  راسکویس 

 از  س   این برای ترمیمی و آموزشیی ها برنام  از اس فا گ (2001  آکار و و لوین تومازی  لیادزی 
 است  ضروری آموزا   انش

 رس ر گ صور  ب  اجرایی کارکر های و شاات یی ها یتوانمادۀ زمیا  ر ک  ترمیمیی ها روش از یری

 رونارو ی ا ان یرای ها نیتمر ترمیلاست ک   (CCT) 6شاات یی ا ان یرای ها نیتمر  شدگ اس فا گ

 پر ازش  7ممل از قبل تفرر پایدار  توج  ماناد هایی حوزگ  ر شاات ی ممکرر  بربو  برای شدگ مشخص
 ماناد شاات ی ات رال  از رونارونی طیف  ر ک شو   را شامل می حافظ  و تواند  شایداری  و  یداری
  ار   کاربر  قابکیت پارکیاسو  و آلزایمر مغزی  آسی  یا ریری  ات رال  توج   نقص با همراگ ف الی بیش
 ب  یابی  ست برای تو کا رلی ضرور  و شاات ی های تواناییۀ هس  بربو  ب  کمک آ   اساسی اصل

 ( 2018  و همرارا  )تازال است شاات ی و تحصیکی های موفقیت
  و همرارا  )تاهیرورکو  ارند اجرایی کارکر های برفراوانی  اثررذاری شاات ی  تمرینی ا ان یرا های برنام 

ۀ حافظ اجزای بربو ی سب  ا ان یرا تمرین ک  کر ند رزارش (2009)  انیاگ و راترکول هولمز  ( 2010
 ن ایج( 2002) وس برگ و فارسبرگ ککیاگبرگ  و( 2011)  اهکین همچاین  شو  یم کو کا   ر کاری

  کر ند رزارش نارساتوا آموزا    انش و ف الیبیش و توج  نارسایی با کو کا  نمونۀ رروگ با را مشابری
 نارسایی با کو کا  ممکرر  م اا ار بربو  سب  ای یان را تمرین کر ند رزارش( 2005) همرارا  و ککیاگبرگ

 و یر اشروهی  است شدگ اس دالل و پاسخ از باز اری کرمی  ف ال ۀحافظ ترالیف  ر ف الیبیش و توج 

                                                 
1. Conner’s Continuous Performance Test (CPT) 

2. cognitive attention 

3. omission errors 

4. commission errors. 

5. impulsive response pattern 

6. computerized cognitive training 

7. think before act 
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 ف ال حافظۀ ممکرر  بر 1سافاری مغزافزار شاات ی ای یان را تمرین اثربخشی بررسی ب  نیز( 1393) همرارا 

 - یداری ف ال حافظۀ ممکرر  بربو  سب  مذکور مداتکۀ کر ند رزارش و پر ات اد نارساتوا  کو کا 
  شو  یم نارساتوا آموزا    انش فضایی

 فاس ام کمپس  یدیرندانک )و پایدار توج  و تمرکز  ر بربو  ب  تواند یم شاات ی ای یان را تمرین همچاین
  ر  شو  ماجر( 2011 ها وین  و)روقا   ماطفی و رف اری مشرر  و رف اری باز اری و( 2004 چیارا  و

 پیشرفت و ف الۀ حافظ ممکرر  بربو  بر را ف الۀ حافظ تمرین تأثیر( 2011)  اهکین  یگری  پژوهش
  ر نیز (1393) رس می و شریفی ارجمادنیا  است تأیید کر گ  یا ریری مشرر  با آموزا   انش تحصیکی
 مشرر  با کو کا  فضایی - یداریۀ حافظ ممکرر  بربو  شاات یی ا ان یرا تمرینند  ا  نشا  تو  پژوهش
 با کو کا  بر را ها برنام  رون  این اثربخشی اندکیی ها پژوهش این وجو   با؛ است  اش   پی  ر را ریاضی

شدگ  انجام ف الۀ حافظ بر طورککی ب  شدگ انجامی ها پژوهشاند  همچاین  کر گ بررسی ریاضی مشرر 
 پایدار  توج  و پاسخ باز اری بر ات صاصی صور  ب  ن  و است

 پرند  و یر ا )شروهی است ررف   قرارمدنظر  کم ر تواند  مشرر  با مقایس   ر ریاضی مشرر 
 ک  تور  می چشم ب  نقیضی و ضد نسب اً شواهد شاات یی ا ان یرا تمرین اثربخشیۀ زمیا  ر همچاین  (1385
 یا مشرر  با کو کا   ر ویژگ ب  روش این پایین اثربخشی یا تأثیررذارینبو   از حاکی ها پژوهش برتی

ی ا ان یرا تمرین اثربخشیۀ زمیا  ر بیش ریی ها پژوهش تالی جای باابراین است؛ بو گ یا ریری ات رال 
 یا کاریۀ حافظ ماناد اجرایی کارکر های بر شدگ انجام تحقیقا  بیش ر  یگر سوی از  شد یم احساس شاات ی

 و پاسخ باز اری نقش بررسی ب ی م دو ی ها پژوهش و اند کر گ تمرکز ان خابی توج  ماناد توج   یگر انواع
  اند پر ات   ریاضیا   ر یا ریری مشرل یا ات رل با آموزا   انش ریاضی مشرر  با ارتباط  ر پایدار توج 
 ممکرر   ر سافاری افزار مغز شاات یی ا ان یراۀ برنام اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف اساس براین

 ایار  از است مبار  پژوهش اصکیۀ فرضی  بو  ریاضی مشرر  با آموزا   انش پایدار توج  و پاسخ باز اری
 اثربخش ریاضی مشرر  با آموزا   انش پایدار توج  و پاسخ باز اری ممکرر  بر شاات یی ا ان یرا تمرین
 است 

 روش
 پژوهش اجرای روش و گیری نمونه روش، نمونه، آماریۀ جامع

 رواگ رروگ با آزمو  پس -آزمو  پیش طر  با آزمایشی نیم  نوع از و کاربر ی هدف لحاظ ب  حاضر پژوهش
 مغز ماوا با  شاات یی ا ان یرا تمرین افزار نرم از پژوهش  ر کاادگ شرکت آموزا   انش آموزش ماظور ب  بو  

 آمریرا ایکیاوی ایالت  ر 2یا ریری ارتقای شرکت ساتت افزار نرم مجموم  این شد  اس فا گ سافاری افزار

                                                 
1. brainware safari 

2. learning enhancement corporation 
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 سال  ر سال 15 تا 6 کو کا  برای وییئوید بازی یک قال   ر شاات ی های مرار  رشد ماظور ب  ک  ستا
 ک است  شدگ طراحی شاات ی مرار  41 جامع رشد هدف با برنام  این است  شدگ  سات   و طراحی 2005
را شامل  تفرر توانایی و حسی یرپارچگی توج   حافظ   شایداری  پر ازش  یداری  پر ازش اصکیی ها حوزگ
  شو  می

   هاد یم تشریل تررا  شرر ریاضی مشرر   ارای آموزا   انش تمامی را حاضر پژوهش آماریۀ جام 
 سال 9-11 سایۀ  اما  ر پسر آموزا   انش از نفر 24   ر س رس ریری نمون  از اس فا گ با حاضرۀ جام  از

 ریاضی مشرر   ارای آموزا   انش ماوا  ب  م کم رزارش و مت یک ایرا  آزمو کمک  ب  ک شدند  ان خاب
 و آزمایش نفری 12 رروگ  و ب  تصا فی صور  ب  نمون  رروگ ماوا  ب   همچاین بو ند شدگ  ا گ تشخیص

 تمریاا با  آموزش تحت آزمایش رروگ رواگ  و آزمایش رروگ ب  نمون  رروگ تقسیم از پس شدند  تقسیم رواگ
 ماند  باقی ان ظار لیست  ر رواگ رروگ و ررفت قرار شاات یی ا ان یرا

 با تررا  شرر پرورش و  آموزش ا ارگ از الزم مجوزهای کس  از پس نمون  رروگ ان خاب ماظور ب 
 و سومۀ پای  ام کم از شد  مراج   تررا  شرر  ول ی مدارس برتی ب   ر س رس ریری نمون  روش از اس فا گ
 رضایت باکااد  سپس  م رفی پژوهشگرا  ب  را تو  آموزا   انش ترین ض یف شد تواس   مدارس این چرارم
 ارزیابی مت کی ایرا  آزمو  با ریاضی مشرر  تشخیص ماظور ب  اب دا آموزا   انش این از هریک والدین
 ماظور ب  مرحک  این از  پس  ررف اد قرار نمون  رروگ  ر آزمو  این مباای بر مشرل وجو   رصور  وشدند 
 هوش آزمو  با نمون  رروگ افرا  از هریک نمرا  پژوهش ب  ورو  های مرک از یری ماوا  ب  هوش ارزیابی
 شدگ ان خاب افرا  از یک هیچ ما ی مدارس  ر کو کا  این حضور ب  توج  با ک شد  ارزیابی کو کا  وکسکر
 قرارریری مرک براساس  رن یج ؛ بو ند نرر گ کس  کو کا  وکسکر آزمو   ر را 85 از تر پایین برری هوش

 اس فا گ با نمون  رروگ افرا  مرحک  این از  پس شدند  پژوهش وار  آموزا   انش این ما ی برر هوشۀ  اما  ر
کمک  ب  کا رل و آزمایش رروگ  و هر شدند  تقسیم رواگ و آزمایش رروگ  و ب  تصا فی رمارش روش از

  شدند ارزیابی پیوس   ممکرر  و اس رو  آزمو  بر تمرکز با و مرکزی امصاب سیس م حیاتی مرئم آزمو 
 ارزیابیشاات ی  روا  مص  کارکر های از تری رس ر گۀ مجموم  ر کو ک هر ابزار این ماهیت ب  توج  با
 از پس است شدگ  اس فا گ پیوس   ممکرر  و پاسخ باز اریۀ مؤلف  و تارا مقال  این  ر این وجو   باشد  

  رمانگرا  وسیک  ب ی ا ق ی ق 60 تا 50ۀ جکس 25 مد  ب  تابس ا   ر آزمایش رروگ رروگ   و هرۀ اولی ارزیابی
  رمانگر س  ت دا  یگر   مبار  ب   ررف اد قرار آموزش تحت شاات یی ا ان یرا تمرینۀ ایزم  ر  یدگ آموزش

 سافاری مغزافزار از اس فا گ با بو ند  شااسی روا ۀ حوز  ر تحصیکی مدرک  ارای هریک ک  )نویسادرا (
  ریافت را ای مداتک ۀ برنام رون  هیچ مد  این  ر رواگ رروگ شدند  آموزا   انش این آموزش ب  مشغول
  رصور  پژوهش پایا  از پس نیز رروگ این پژوهش اترقی اصول رمایت ماظور ب  این وجو   با  نرر ند
  کر ند  ریافت را مشاب  تدما  افزار نرم همینکمک  ب  تمایل
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 پژوهش ابزار

1مت یک ایران تشخیصی آزمون
 (IKMDT) 

 با سال 6 -11 آموزا   انش شااساییبرای  1976 سال  ر کونولیرا  مت کی تشخیصی آزمو ۀ اولیۀ نسخ
 تشخیص ر  پرکاربر  ابزارهای از یری آزمو  این است  شدگ تری  و طراحی ریاضی یا ریری ناتوانی

  ر آموزا   انشهای  ض ف وها  قو  ت یین بر مروگ آزمو  این مرمی ها یژریو از است  ریاضی ات رال 
 قابکیت ریاضی   روس آموزش آغاز برای آموزا   انش آما ری ساجش ب  توا  یم ریاضی مخ کفی ها حوزگ
 ایرا  ریاضی آزمو  ( 1988 )کونولی  کر  اشارگ ترمیمیۀ برنام یک  ر ریاضی آموزش اثرا   ا   نشا 
  هادس ( و رویا امدا  شمارش ی ها آزمو  تر گ )شامل اساسی مفاهیمۀ حوز س   ر را فر  ممکرر  مت کی

 پول  و زما  ریری  اندازگ )شامل کاربر ۀ حوز و ذهای(ۀ محاسب و تقسیم ضرب  تفریق  جمع  )شامل ممکیا 
 بررسی ایرا   ر (1381) هومن و محمداسمامیلرا  آزمو  این  کاد می ارزیابی حل( و ها  ا گ تحکیل تخمین 

  ررا  آ  میزا  و برآور  کرونباخ آلفای روش از اس فا گ با را آزمو  این ام بار پژوهشی  راند و  کر گ ارزیابی و
 ک  WRAT آزمو  با را آزمو  این زما  هم روایی همچاین  اند کر گ رزارش  رصد 80 - 84 بین پای  پاج
 با آزمو  این همبس گی پژوهشگرا  این  اند کر گ رزارش و محاسب   است کاغذی مدا  ریاضی آزمو  یک

 55/0  56/0  67/0  62/0  57/0 میزا  ب  ترتی  ب  پاجم تا اولی ها  یپا  ررا  مت کی ایرا  ریاضی آزمو 
 از نقل ب  را ابزار این روایی (1399) ی یشف و یکیاسمام زا گ  قاسم ارجمادنیا  براین مروگ  اند آور گ  ست ب 

  اند کر گ رزارش رصد  91 (2015)و همرارا   2رو ز

3مرکزی اعصاب سیستم حیاتی عالئم آزمون
 (CNSVS) 

 و روایی  استکر گ  تری  و حیاطر ماوا  همین با شرک یرا  مرکزی امصاب سیس م حیاتی مرئم آزمو 
 بار چادین رذش  ۀ  ه طیاین آزمو   واند  کر گ ارزیابی (2006) جانسو  وی رهال راین آزمو  را نیز  پایایی
 غربالگری ماظور ب  شاات ی روا  مص  آزمو  یک آزمو  مجموم  این است  یاف   رس رش وشدگ  بازبیای

 ای رایان  آزمو  یک ابزار این  شو  می اس فا گ ها ککیایک و  رمانی مراکز  ر ک  است بالیای مخ کف ات رال 
ی نما ها رمزرذاری  4 یداری و کرمیۀ حافظ شامل مخ کفی شاات ی روا  مص  ممکرر های ک  است

 آزمو  این است  9پیوس  ی ممکرر ها آزمو  و 8توج  تغییر  7اس رو  آزمو   6انگشت با ز   ضرب   5مد ی

                                                 
1. Iran Key Math Diagnostic Test (IKMDT) 

2. Rhodes 

3. Central Nervous System Vital Signs (CNSVS) 

4. verbal and visual memory 

5. symbol digit coding 

6. finger tapping 

7. the stroop 

8. shifting attention 

9. continuous performance test 
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  ر را سال 7 - 90 سایۀ  اما و است شدگ نرم مخ کف های مکیت با نفر 1069 شامل افرا  از بزرری رروگ بر
 را فارسی زبا  ازجمک   نیاۀ زند زبا  52 آزمو  این همچاین ( 2006  جانسو  وی رهال ر) ریر  برمی

 مجموم  این مخ کفی ها آزمو  برای روز 62ۀ فاصک میانگین با آزمو  بازآزمایی ضرای  کاد  می پش یبانی
 بازآزمایی ضری  طورککی ب  است  شدگ رزارش (2006) جانسو  و رال ریاز سوی  جداران   صور  ب  آزمو 

  جانسو  وی رهال ر) است شدگ رزارش ابزار این مخ کف های آزمو  مجموم  برای را 72/0 میانگین با
 مجموم  از اس رو  آزمو  و پیوس   ممکرر  مقیاس تر گ  و حاضر پژوهش اهداف ب  باا ( 2006
 ممکرر  آزمو  برای بازآزمایی ضری   شدند اس فا گ حاضر پژوهش  ر و ان خاب آزمو  این های مقیاس تر گ

 است شدگ رزارش 78/0 با برابر اس رو  آزمو  برای ضری  این و 82/0 با برابر آزمو  این  ر پیوس  
 ( 2006  جانسو  وی رهال ر)

1کودکان یبرا وکسلر هوش ۀنظرشدیدتجد یاسمق
 (WISC-R) 

 نیا شد  اس فا گ شدگ تجدیدنظر ا کو ک سکرکو هوش آزمو  از نمون  رروگ هوشیۀ برر کا رل ماظور ب 
 این ( 1385 )شریم شد  تجدیدنظر 1986 و 1974ی ها سال  ر و کر   یتر 1949 سال  ر وکسکررا  اسیمق

 شو   می اجرای فر  صور  ب  و است آزمو  تر گ 12 بر مش مل و ریر   ربرمی را سال 6-16 سایۀ باز آزمو 
   هد یم ارائ  را یکک برر هوش وی رمکریغ برر هوش  یکرم برر هوش شامل برر هوش ۀنمر س  آزمو  این

ی همبس گ  یضرا و 73/0یی ایپا  یضرا ۀانیم ک  کر گ محاسب  (1385) میشررا  آزمو  این ییروا و پایایی
  است آمدگ   ست ب  85/0 و 74/0  84/0  یترت ب ی کک وی رمکریغ  یرمی کبررها هوش نیب

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 و تجزی  SPSS افزار نرم 22ۀ نسخا ب پژوهش  ر اس فا گ مور ی ابزارهاکمک  ب  شدگ رر آوریی ها  ا گ

 رزارش ماظور ب   رصد اس اندار   انحراف میانگین  شامل توصیفی آماری ها شاتص از  شدند تحکیل
 ها رروگنبو  آ  میا   و تفاو  وجو  بررسیبرای  همچاین شد  اس فا گ شاات ی جم یت و توصیفیی ها اف  ی

نبو    وبو   م اا ار بررسی ماظور ب  این بر مروگ شد  اس فا گ t آزمو  از سن و هوشی ها شاتص  ر
 شد  اس فا گ چادم غیری و م غیری تک کواریانس تحکیل آزمو  از رواگ و آزمایش رروگی ها تفاو 

 ها افتهی
 رروگ آموزا   انش تحصیکیۀ پای و سای میانگین شامل شاات ی جم یت توصیفیی ها اف  ی 1 جدول  ر

 است  شدگ ارائ  تفریک ب  کا رل و آزمایش

                                                 
1. Wechsler Intelligence Scale For Children-Revised (Wisc-R) 
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 هوش ۀنمربراساس سن و  شیگروه گواه و آزما یفیتوص یها افتهی. 1 جدول

 یمعنادار سطح t آزمون استاندارد انحراف نیانگیم تعداد گروه یژگیو

 سن
 یشیآزما

 رواگ
12 96/9 

75/9 
45/0 
55/0 

40/0 68/0 
12 

 هوش
 یشیآزما

 رواگ
12 99 27/6 91/1 06/0 
12 95 48/6   

 رروگ سای میانگین یگر  مبار  ب  است  آزمایش و رواگ رروگ  و هوشی و سای میانگین شامل 1 جدول
 45/0 اس اندار  انحراف با 96/9 آزمایش رروگ سای میانگین و 55/0 اس اندار  انحراف با 75/9 با برابر رواگ
 انحراف با 95 رواگ رروگ برای وکسکر آزمو  از آمدگ  ست ب  هوشی میانگین همچاین است  آمدگ   ست ب 

 تفاو  وجو  بررسی ماظور ب  است  بو گ 27/6 اس اندار  انحراف با 99 آزمایش رروگ برای و 48/6 اس اندار 
ۀ مقایس ن ایج شد  انجام مس قل t آزمو  ن ایج هوش  و سن م غیرهای  ر رواگ و آزمایش رروگ  و بین م اا ار

 م اا اری تفاو  هوش( و )سن موجو  م غیرهای  ر رواگ و آزمایش رروگ  ومیا   ک  بو  آ  بیانگر رروگ  و
 نداشت  وجو 

 گواه و شیآزما گروه کیتفک به نمونه گروه یلیتحص ۀیپا .2 جدول

با   است کا رل و آزمایش رروگ  و  ر کاادگ شرکت تحصیکیی ها  یپا فراوانی و  رصد شامل 2 جدول
 رروگ آموزا   انش از  رصد 66/66 م ا ل آزمایش رروگ آموزا   انش از نفرتوج  ب  این جدول  هشت 

 چرارمۀ پای آموزا   انش را  رصد 33/33 با برابر نفر 4 وند بو  سومۀ پای  ر تحصیل ب  مشغول آزمایش
 اند  ا گ تشریل سومۀ پای آموزا   انش را کا رل رروگ آموزا   انش از نفر 9 همچاین  اند  ا گ تشریل  بس ا 

 ک  اند  ا گ تشریل چرارمۀ پای آموزا   انش نیز را نفر 3 وند بو  کا رل رروگ افرا  از  رصد 00/75 با برابر ک 
  هس اد کا رل رروگ  ررا  کااد شرکت  رصد 00/25 م ا ل ت دا  این

 شیدو گروه گواه و آزما یآزمون استروپ برا یفیتوص یها افتهی. 3جدول 
 نیانگیم استاندارد یخطا استاندارد انحراف نیانگیم اسیرمقیز مرحله گروه آزمون

 اس رو 

 رواگ
 آزمو  شیپ

 61/30 06/106 91/1167 واکاش زما 
 54/0 88/1 91/4 ارتراب یتطا

 آزمو  پس
 26/94 54/326 66/1082 واکاش زما 
 49/0 71/1 75/4 ارتراب یتطا

 شیآزما
 آزمو  شیپ

 67/38 96/133 66/1140 واکاش زما 
 98/0 40/3 83/5 ارتراب یتطا

 آزمو  پس
 04/30 08/104 16/1175 واکاش زما 
 00/1 48/3 83/4 ارتراب یتطا

 طبقات ریمتغ
 کنترل گروه یشیآزما گروه

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 یکیتحص یۀپا
 00/75 9 66/66 8 سوم
 00/25 3 33/33 4 چرارم
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 ک  طور هما   است اس رو  آزمو   ر آزمایش و رواگ رروگ  و توصیفی های یاف   شامل 3 جدول
 این  ر ارتراب تطای و واکاش زما  ی ای اس رو  آزمو کمک  ب  شدگ محاسب  شاتص  و  شو  یم مشاهدگ
 91/1176 آزمو  پیش  ر رواگ رروگ برای واکاش زما  میانگین یگر  مبار  ب  است  شدگ  ا گ نشا  جدول
 ارتراب تطای میانگین همچاین است  آمدگ   ست ب  ثانی  میکی 66/1082 آزمایش رروگ برای و ثانی  میکی
همچاین  است  آمدگ   ست ب  75/4 با برابر آزمو  پس  ر و 91/4 با برابر آزمو  پیش  ر رواگ رروگ برای

 برابر آزمو  پس  ر و ثانی  میکی 66/1140 با برابر نیز آزمایش رروگ برای آزمو  پیش  ر واکاش زما  میانگین
 م ا ل آزمایش رروگ برای آزمو  پیش  ر ارتراب تطای میانگیناست   آمدگ   ست ب  ثانی  میکی 16/1175 با

 است  83/4 با برابر آزمو  پس  ر و 83/5

 شیدو گروه گواه و آزما یبرا وستهیآزمون عملکرد پ یفیتوص یها افتهی. 4جدول 

 نیانگیم استاندارد یخطا استاندارد انحراف نیانگیم اسیرمقیز مرحله گروه آزمون

مکرر  م
 پیوس  

 رواگ

 آزمو  پیش

 65/57 71/199 75/634 واکاش زما 

 94/0 27/3 00/4 ارتراب تطای

 83/0 88/2 83/3 حذف تطای

 آزمو  پس

 11/47 20/163 16/656 واکاش زما 

 99/0 44/3 25/4 ارتراب تطای

 83/0 90/2 91/3 حذف تطای

 آزمایش

 آزمو  پیش

 68/16 79/57 08/550 واکاش زما 

 12/1 89/3 50/7 ارتراب تطای

 92/0 21/3 16/3 حذف تطای

 آزمو  پس

 01/23 71/79 00/546 واکاش زما 

 03/1 58/3 83/5 ارتراب تطای

 54/0 89/1 16/2 حذف تطای

 شامل ها اف  ی این هد  می نشا  4 جدول  ر پیوس   ممکرر  آزمو  از آمدگ  ست ب  توصیفیی ها اف  ی
 آزمو  پس و آزمو  پیش  ر آزمایش و رواگ رروگ  و برای حذف تطای و ارتراب تطای واکاش  زما 

 رواگ رروگ برای آزمو  پس و آزمو  پیش  ر واکاش زما  میانگین  شو  یم مشاهدگ ک  طور هما   ادس ه
 و آزمو  پیش  ر آزمایش رروگ واکاش زما  همچاین  است ثانی  میکی 16/656 و ثانی  میکی 75/634 ترتی  ب 

 رواگ رروگ آزمو  پس و آزمو  پیش  ر ارتراب تطای است  ثانی  میکی 00/546 و ثانی  میکی 08/550آزمو  پس
 آزمو  پس  ر و 50/7 آزمو  پیش  ر آزمایش رروگ ارتراب تطای میانگین و 25/4 و 00/4 ترتی  ب نیز 
 آزمو  پیش  ر رواگ رروگ برای نیز حذف تطای شاتص برای شدگ محاسب  نمرا  است  آمدگ   ست ب  83/5
 16/3 آزمایش رروگ آزمو  پیش  ر حذف تطای ک  ی رحال؛  هد یم نشا  را 91/3 آزمو  پس  ر و 83/3 مد 

 است  16/2 آزمو  پس  ر و
 کواریانس تحکیل از آزمو  پیش اثر حذف با نمون  رروگ روی مداتک ۀ برنام اثربخشی بررسی ماظور ب 
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 اینی ها مفروض  کوواریانس تحکیل آزمو  از اس فا گ و ها  ا گ تحکیل ن ایج ب  پر ات ن از قبل شد  اس فا گ
 بررسیبرای   شد بررسی ها انسیوار همگای و رررسیو  تط  شی  همگای توزیع  بو   نرمال شامل آزمو 
برای  نمرا  توزیع شرل بررسی بر مبای (2007) المن و فیدل تاباکایک  نظر ب  اس اا  با ها  ا گ بو   نرمال
 بسیاری یگر  مبار  ب   شدند بررسی ها  ا گ کشیدری و کجی های شاتص ها  ا گ نبو   یا بو   نرمال ت یین

 -2 تا +2 نیب کجی و یدریکش نظر از ها  ا گارر  کااد می بیا  ها  ا گ تحکیل و آمارۀ حوز  ر نظرا  صاح  از
 شرل  رن یج  واند  ررف   قرار نرمال توزیع ماحای زیر  رصدی 95ۀ محدو   ر  رواقع  باشاد  اش   قرار

 های  ا گ بررسی راس ا همین  ر ( 1377 تاکان   و )فرروسن است برقرار بو   نرمالۀ مفروض و نرمال توزیع
 نظر مور ۀ  اما  ر حاضر پژوهش  ر ها  ا گ کشیدری و کجی شاتص هد  می نشا  حاضر پژوهش از حاصل
 تط  یش شاتص  ونبو   م اا ار همچاین است  برقرار ها  ا گ بو   نرمالۀ مفروض رو نیا از ار ؛  قرار

؛ ب  بو  واریانس تحکیلی ها مفروض   یگر برقراری از حاکی (p>05/0) ها انسیوار همگای و رررسیو 
 م اا اری بررسی ماظور ب  کوواریانس تحکیل آزمو  ها مفروض  این برقراری از اطمیاا  از پسهمین  لیل 

 وبو   م اا ار بررسی ماظور ب   شد اس فا گ اس رو  آزمو  و پیوس   ممکرر ی ها آزمو  نمرا  تفاو  آماری
 کواریانس تحکیل آزمو  از فوقی ها شاتص از هریک های میانگین  ر ایجا شدگی ها تفاو نبو   

 پراش هم م غیر ماوا  ب  آزمو  پیش اثر حذف از پس یگر  مبار  ب   است شدگ اس فا گ چادم غیرگ
  شد بررسی ها میانگین  ر ایجا شدگ های تفاو نبو    وبو   م اا ار

 آزمون استروپ یبرا آزمون شیپس از حذف اثر پ یگروه نیب انسیکوار لیآزمون تحل یها افتهی. 5جدول 

 ها اسیمق
 مجموع سوم نوع

 مجذورات
 نسبت F یآزاد درجات

 سطح

 یمعنادار

 یتایا مجذور

 یسهم

 توان

 آزمون
 25/0 08/0 19/0 82/1 1 86/84995 واکاش زما 

 60/0 21/0 02/0 53/5 1 68/3 ارتراب تطای

 اجرای از پس  هد می نشا  اس رو  آزمو  برای کواریانس تحکیل ن ایج  شو  می مشاهدگ ک  طور هما 
 از ب د و قبل آزمایش رروگ واکاش زما  بین م اا اری تفاو  آزمو  پیش اثر حذف همچاین و مداتک ۀ برنام

 مداتک ۀ برنام یگر  مبار  ب   (ηP2 ,19/0 = , P82/1 =, F1=df=08/0) است نشدگ ایجا  مداتک  اجرای
 قبل نمون  رروگ ممکرر   ر تفاوتی و نگذاش   جا بر نمون  رروگ واکاش زما  ممکرر  بر م اا اری مثبت تأثیر

 برای کواریانس تحکیل از حاصل ن ایج این وجو   با است  نشدگ ایجا  واکاش زما  شاتص  ر مداتک  از ب د و
  ر م اا اری آماری تفاو  ک  است موضوع این مؤید آزمو  پیش اثر حذف از پس ارتراب تطای شاتص
 سطح  ر آماری نظر از تفاو  این و است آمدگ وجو  ب  آزمو  پس و آزمو  پیش  ر نمون  رروگ های میانگین

 ک  کر  اس اباط توا  می یگر  مبار  ب   (ηP2 ,02/0 = , P53/5 =, F1=df=21/0) است م اا ار 05/0
 ایجا  افرا  واکاش زما   ر را تفاوتی اما   اش   م اا ار مثبت تأثیر ارتراب تطای شاتص روی مداتک ۀ برنام
 است  آمدگ   ست ب  60/0 ارتراب تطای برای و 25/0 واکاش زما  برای آزمو  توا  همچاین است  نرر گ
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 وستهیپ عملکرد آزمون یبرا آزمون شیپ اثر حذف از پس یگروه نیب انسیکوار لیتحل آزمون یها افتهی .6 جدول

 ها اسیمق
 مجموع سوم نوع

 مجذورات

 درجات

 یآزاد
F نسبت   

 سطح

 یمعنادار

 یتایا مجذور

 یسهم
 آزمون توان

 208/0 071/0 244/0 44/1 1 45/8586 واکاش زما 

 931/0 410/0 002/0 20/13 1 13/5 حذف تطای

 975/0 473/0 001/0 04/17 1 43/17 ارتراب تطای

 چادم غیری کواریانس تحکیل آزمو  از نیز پیوس   ممکرر  آزمو   ر نمون  رروگ ممکرر  بررسی ماظور ب 
 تفاو  پراش هم م غیر ماوا  ب  آزمو  پیش اثر حذف از پس هد  می نشا  تحکیل این ن ایج شد  اس فا گ

 ηP2=071/0) است نشدگ ایجا  آزمو  پس و آزمو  پیش  ر ها یآزمو ن واکاش زما  شاتص  ر م اا اری

,244/0 = , P44/1 =, F1=df)  از حاکی حذف تطای شاتص برای کواریانس تحکیل ن ایج  این وجو   با 
 01/0 سطح  ر آماری نظر از آزمو  پس و آزمو  پیشی ها نیانگیم  ر ایجا شدگ تفاو  ک  است موضوع این

 تصا ف و شانس از ناشی ها یآزمو ن نمرا  میانگین  ر ایجا شدگ تفاو  یگر  مبار  ب   است بو گ م اا ار
  (ηP2 ,02/0 = , P20/13 =, F1=df=410/0) نیست

  ر ایجا شدگ تفاو  ک  است این از حاکی ارتراب تطای شاتص برای آمدگ  ست ب  ن ایج همچاین
 کر  اس اباط توا  می یگر  مبار  ب   است م اا ار 01/0 سطح  ر آماری نظر از حذف تطای نمرا  میانگین

 از پسی ها یآزمو ن  ر ارتراب تطای کاهش موج  و بو گ تأثیررذار شاتص این روی مداتک ۀ برنام ک 
 برای نیز آزمو  توا   (ηP2 ,001/0 = , P04/17=, F1=df=437/0) است شدگ مداتک ۀ برنام  ر شرکت
 975/0 و 931/0  208/0 ترتی  ب  ارتراب تطای و حذف تطای واکاش  زما ی ها شاتص از هریک

 است  آمدگ   ست ب 

 گیری نتیجه و بحث
 پایدار توج  و پاسخ باز اری ممکرر   ر شاات ی ای رایان ۀ برنام تأثیر بررسی ب  حاضر پژوهش  ر

 از پس اس رو   آزمو   ر ک است  آ  از حاکی پژوهش ن ایج شد  پر ات   ریاضی مشرر  با آموزا   انش
  ر رواگ رروگ با آزمایش رروگ آموزا   انش آزمو  پس نمرا   ر م اا اری تفاو  آزمو  شیپ اثر حذف

 ب  نشد  مشاهدگ م اا اری تفاو  آموزا   انش واکاش زما   ر ولی   اشت وجو  ارتراب تطایۀ زیرمؤلف
 رواگ  رروگ آموزا   انش با مقایس   ر آموزشیۀ برنام  ریافت از پس آزمایش رروگ آموزا   انش یگر  مبار 
 تفاوتی شدگ ارائ ی ها محرک ب  رروگ  و واکاش زما  مد   ر  اما شدند مرتر  کم ری ارتراب تطای
  ر آزمو  شیپ اثر حذف از پس آزمایش و رواگ رروگ تفاو  پیوس    ممکرر  آزمو   ر همچاین نشد  مشاهدگ
 واکاش زما  زیرمؤلفۀ  ر اما بو   م اا ار حذف تطای و ارتراب تطای های زیرمؤلف   ر  آزمو  پس مرحکۀ
 مقایس   ر آموزشی جکسا  از پس آزمایش رروگآموزا    انش  یگر  مبار   ب   نشد مشاهدگ م اا اری تفاو 
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 اما شدند  کم ری حذف تطای و ارتراب تطای  چار پیوس   ممکرر  آزمو   ر رواگ رروگآموزا    انش با
 این  نداشت م اا اری تفاو ها  محرک ب  رواگ و آزمایش رروگ  و واکاش زما مد  اس رو  آزمو  با مشاب 
 وآزا  فر   یی طباطبا زا گ رسول نظیفی (  2005) همرارا  و ککیاگبرگ(  2011)  اهکین پژوهش با یاف  
( 1395) امیای و زارع  (1394) یگان و م  مد یفیشر پوشا    (1393) همرارا  و یر اشروهی  (1391) یمرا 

 مص  کارکر های بر شاات ی ای یان را های تمرین اثربخشی بر مبای( 1396) میرمردی و مسیبی و
   ار  همسویی شاات ی روا 

 اثربخشی بررسی ب  تو  پژوهش  ر( 1392 یمانی و سک نریمانی از نقل 2010) 1میک و  مثال برای

 پر ات   ف الیبیش/ توج  نارسایی ات رل با آموزا   انش ف ال حافظۀ و توج  بر ای رایان  شاات ی های تمرین
  ارای افرا  توج  بر بکر  ف ال  حافظۀ روی بر تاران  را ها تمرین نوع این اثربخشی پژوهشگرا  این  است

 ب  (2012) همرارا  و رری همچاین اند   ا گ نشا  ف الی بیش توج / نارسایی ات رل و یا ریری ات رل
  توج  و ف الۀ حافظ های مؤلف  بر مروگهمچاین  اند  کر گ  اشارگ تو  پژوهش  ر ها تمرین نوع این اثربخشی

  این وجو  با  کر ند بررسی تو  پژوهش  ر نیز را رف اری مشرر  و تحصیکی پیشرفت ماناد هایی مؤلف 
 با ن ایج این اند  کر گ رزارش توج  و ف الۀ حافظ روی مس قیم طور ب  راها  تمرین نوع این م اا ار اثربخشی

 مص  کارکر های بر را ای رایان  های تمرین اثربخشی ک  ستهمسو ماظر این از حاضر پژوهش های یاف  
 ای رایان  های برنام  تأثیر (2005) همرارا  و ککیاگبرگ همچاین  اند کر گ بررسی توج  ویژگ ب  شاات ی روا 

 تواند می ها برنام  نوع این ک  اند کر گ اشارگ نر   این ب  بکر   اند  ا گ نشا  ف الۀ حافظ بر تارا ن  را شاات ی
 اجرای با نیز (1396) میرمردی و مسیبی ماجر  شو  فر   ر توج  انواع بربو  ب  ف الۀ حافظ کاار  ر

 کو کا  توج  بر شاات ی ای رایان  تمرین اثربخشی (2005) همرارا  و ککیاگبرگ پژوهش با مشاب  پژوهشی
 امیای و زارع نیز ایرا   ر این بر مروگ  اند تأیید کر گ و ارزیابی را ف الی بیش توج / نارسایی ات رل با
 ات رل با آموزا   انش توج  کارکر های بر حافظ  آموزش افزار نرم اثربخشی بررسی ب  پژوهشی  ر (1395)

 اند  پر ات   ریاضی یا ریری
 از حاکی حاضر پژوهشی ها اف  تأیید ی  ر و پژوهشیی ها اف  ی سایر با همسو نیز پژوهش این ن ایج

 توج  با مرتبط کارکر های ویژگ ب  و شاات ی های مؤلف  بربو  بری ا ان یرا شاات یی ها آموزش م اا ار تأثیر
ی ها پژوهش بر اس اا  با حاضر پژوهشی ها اف  ی تبیین  ر است  ریاضی یا ریری ات رل با آموزا   انش  ر

 کارکر های بربو  ب  مس قیم صور  ب  تواند میی ا ان یرا شاات ی افزارهای نرم کر  بیا  توا  می پیشین
 ک  طور هما   ار   همراگ ب  نیز را توج   ر بربو  آ  م  اق  وشو   ماجر کو کا   ر مخ کف شاات ی
 مص  مخ کف م غیرهای بر شاات ی ای رایان های  تمرین اثربخشی ب  ها پژوهش  بیش ر شو  می مشاهدگ

-مصبیی ها ات رل  ر توج  انواع اهمیت و رس ر ری ب  توج  با میا  این  ر  اند  اش   اشارگشاات ی  روا 
 ارزیابی را توج  ممکرر  بربو  بر شاات یی ا ان یراهای  تمرین اثربخشی ها پژوهش این از بسیاری رشدی

                                                 
1. Milton 
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ها  تمرین رون  این اثربخشی تبیین  ر همچاین  اند  انس   توج  بربو   ر اثربخش رویرر یاند و آ  را  کر گ
 ب  مصبی پذیری ان طاف کر   اشارگ مصبی پذیری ان طاف ویژری ب  توا  می کو کا  شاات ی کارکر های بر

 ارند  ارتقا قابکیت تررار و تمرین و آموزش اثر  رشاات ی  روا  -مص  کارکر های ک   ار  اشارگ موضوع این
 و )لوکیوالنوشو   می مشاهدگ نیز مصبی سات ارهای  ر بکر   رف اری نمو های  ر تارا ن  ممکرر  بربو  این و

 ( 2015 همرارا  
 کو کا  پاسخ باز اری بر را شاات یی ا ان یرای ها نیتمر اثربخشی حاضر پژوهش ن ایج  یگر سوی از
 ( 2010) موریسو  و چین جمک  از پیشین پژوهشیی ها اف  ی با ن ایج ک   ا  نشا  ریاضی مشرر   ارای

  وریکد  یمبدالر بکداجی  تاکسار ( 1394)  شریفی و م  مدیگان  پوشا  ( 2011) همرارا  و بانگیرانا
 قمری مثال برایاست؛  همسو (1391) یمحمو  وی مانینر ریوی  قمری و (1397) ایارجمادن و یآبا  حسن
 ات رل با کو کا  آموزش ب  شاات ی پیشبر  افزار نرم از اس فا گ با (1391)  نریمانی و محمو ی ریوی

ی ها نیتمر اثربخشی از حاکی پژوهشگرا  این های یاف   اند  پر ات   ف الی بیش توج / نارسایی و نارساتوانی
 از است  بو گ کو کا  از رروگ این ف الۀ حافظ و پاسخ باز اری اجرایی  کارکر های بربو  بر شاات یی ا ان یرا

 ب  (1397) همرارا  و بکداجی تاکسار  حاضر پژوهشی ها اف  ی بر ماطبق و راس ا همین  رسوی  یگر 
  اند پر ات   یا ریری ات رل با کو کا  توج  و پاسخ باز اری بر شاات یی ا ان یرا تمرین اثربخشی بررسی

  است پاسخ باز اری و ف الۀ حافظ بری ا ان یرای ها نیتمر اثربخشی از حاکی نیز پژوهشگرا  اینی ها اف  ی
 ممکرر  بربو  از ناشی را آ  و کر گ رزارش را پاسخ باز اریۀ مؤلف بربو  پژوهشگرا  این یگر  مبار  ب 

   اناد یم ف الۀ حافظ بربو  اثر  ر نمون  رروگ
 آزمو  این  ر موجو  های مؤلف  و اس رو  آزمو  از اس فا گ ب  توج  با حاضر پژوهشۀ اف ی این تبیین  ر

 ارتراب تطایبا  ک ی آموز  انش یگر  مبار  ب   است ارتباط  ر ترانشگری با ارتراب تطایرفت  توا  می
 هدف غیر محرک ب  را تو  پاسخ تواند نمی و  هد یم پاسخ نامرتبط و هدف غیر محرک ب   شو  یممواج  
 نقصۀ  هاد نشا  تواند می ریاضی مشرر  با کو کا  توسط حذف تطای باالی ت دا  رو این از؛ کاد باز اری

 الگویۀ  هاد نشا  حذف تطای از بیش ارتراب  تطای باالتر  رصد همچاین  باشد آنا  توج  و باز اری  ر
 رون  هما  ( 2001 همرارا   و )لیادزی است مرتبط ریاضی  ر پایین نمرا  با م موالً واست  ترانشی پاسخ
 ارتراب تطای م اا ار کاهشسب   شاات یی ا ان یرای ها نیتمر  هد می نشا  حاضر پژوهش ن ایج ک 

 حذف تطای و ارتراب تطای م اا ار کاهش همچاین و اس رو  آزمو   ر ریاضی مشرر  با آموزا   انش
ۀ برنام  ریافت از پس آزمایش رروگ آموزا   انش یگر  مبار  ب  است  شدگ پیوس   ممکرر  آزمو   ر آنا 

 همچاین  اند کر گ باز اری را تو  پاسخ و کر گ ممل تر موفق هدف غیری ها محرک ب  پاسخ  ر آموزشی 
 ب  یا حذف تطای کاهش  یگر  بیا   ب  است  یاف   افزایش هدفی ها محرک ب  آنا  صحیح پاسخ میزا 
است  پاسخ باز اری و باال پایدار توج ۀ  هاد نشا  هدف محرکۀ ارائ زما   ر صحیح پاسخ افزایش مبارتی

 یگر  مبار  ب  است   ا گ نشا  مداتک ۀ برنام اجرای از پس را موضوع این نیز حاضر پژوهشی ها اف  ی ک 
 آزمایش رروگ ممکرر  بربو  است توانس   شاات یی ا ان یرای ها نیتمر محوریت با آموزشیۀ برنام  ر شرکت
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  ر شاات ی بازتوانی نقش ب  توا  می را تأثیر این باشد   اش   همراگ ب  مور نظر شاات ی های مؤلف   ر را
 افزایش سب  م اا اری طور ب  کامپیوتری یها یبازب  بیا   یگر   ا   نسبت ذهای کارکر های  ر تغییر ایجا 
 همرارا   و )تاهیرورکو دنشو یم ف الۀ حافظ و ریری تصمیم ریزی  برنام   هی  سازما  پایدار  توج  یتوانای
 پذیری شرل  یفرض ب  توج  بایی اجرا یکارکر ها ۀایزم  ر شدگ یطراح توب یا ان یرا یها آموزش ( 2010

  ب  آورند  وجو  ب  ا کو ک  ر کارکر ها نیا  ر را یبا وام یبربو ها تواناد یم انسا   مغز یمیترم تو  و
 نیا مسئول های نورو   ر یاشک و یسات ار را ییتغ شیدایپ بامث رررمی شاات  یها آموزش  یگر  مبار 

 ( 2007 رابرتسو   و بکگروو )اوکانل  شوند یم ا کو ک مغز  ر کارکر ها 
 با آموزا   انش پژوهشی شواهد براساس ک  کر  بادی جمع رون  این توا  می را ها اف  ی این طورککی ب 

 ریزی برنام  ریری  تصمیم  هی  سازما  باز اری  ماناد شاات ی کارکر های برتی  ر ریاضی مشرر 
و  ) اکور   یداری توج  و ان خابی توج  پایدار  توج  شامل توج  انواع و (1383 سکطانی  و زا گ )مکی

 پژوهش ن ایجسوی  یگر  از هس اد  بیش ری ض ف  ارای ما ی کو کا  ر مقایس  با  (2020همرارا   
 بر شاات ی ای رایان ی ها نیتمر اثربخشیۀ  هاد نشا  حوزگ این  ر شدگ انجام های پژوهش سایر و حاضر
 اساسربو ر این از؛ است رشدی-مصبیی ها ات رل با کو کا  مخ کف های رروگ شاات ی کارکر های بربو 
 شاات ی کارکر های بربو  بر تواند می شاات ی های آموزش کر  بیا  توا  می موجو  پژوهشی های یاف  

 با همچاین و فوق پژوهشی های یاف   ب  توج  با بگذار   جای بر مثب ی تأثیر ریاضی مشرر  با کو کا 
 شاات ی ای رایان ی ها نیتمر اثربخشی بر مبای حوزگ این  ر پژوهشگرا  سایر پژوهشی های یاف   ب  اس اا 
 شاات ی روا  مص  کارکر های بر تواند یم شاات ی ای رایان ی ها نیتمر طورککی ب  کر  بیا  توا  می

 رون  این بو    ر س رس ب  توج  با اش   باشد؛ باابراین  م اا اری مثبت تأثیر کو کا  مخ کف های رروگ
 این ب  توج  با همچاین وی ا ان یرا افزارهای نرم با بازی و اجرا ب  کو کا ۀ مرق همچاین و افزارها نرم

 کمک ب  رسد یم نظر ب    ارند قرار افرا بیش ر   س رس  ر هوشماد های تکفن و ها رایان  امروزگ ک  موضوع
 کو کا  مخ کف های رروگ  ر شاات ی های توانمادیی ارتقا ب  ها آموزش سایر کاار  ر توا  می ها برنام   این

 پر اتت 
 کاار  ر تواند می  ام کم و والدین نظار  با و مدرس  و تان   ر ها برنام  این اجرای امرا سوی  یگر  از
 و توج  افزایش ب  کمکبرای  مؤثری رام شااسی روا  های ککیایک و  رمانی مراکز  ر شدگ ارائ  تدما  سایر

 وجو   با  محسوب شو  مداتک  های برنام  اثربخشی افزایش برای مااسبی مرمل وباشد  کو کا   ر باز اری
 ات رل با کو کا  رروگ بر بیش ر شاات ی ای رایان های  تمرین اثربخشی ک  استمرم  نر   این ب  توج  این

 مشرر  با کو کا  بر مداتر  این اثربخشی ت یین رو این از؛ استشدگ  بررسی ف الی بیش توج / نارسایی
 بر ها برنام  این اثربخشی  هی ت میم  ر این وجو   با طکبد  می را بیش ری های پژوهش اجرای ریاضی 
 با  یا ان یرا افزارهای نرم رون  این ات رل  نوع از فارغ ک  کر  اشارگ نر   این ب  توا  می مخ کفی ها رروگ
 رشدی -مصبی ات رال  بایی ها رروگ  ر اس فا گ قابکیت و اند شدگ  طراحی شاات ی کارکر های بربو  هدف

 ات رال  انواع  ر را باز اری و توج  مشرر  وجو  پژوهشۀ پیشیا یگر  مبار  ب   ارند  را مخ کف
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 مباا این بر و  هد می نشا  و    تیسموا یا ریری  ات رل ف الی  بیش توج / نارسایی ماناد رشدی-مصبی
 ک  ات رالتی انواع ب  اح یاط با توا  می را شاات ی کارکر های بر شاات ی ای رایان  مداتر  اثربخشی
 ب  فرضی  این ر  وبا وجو  این تأیید   ا   ت میم است مشرو  ها آ   ر باز اری و تمرکز توج   مشرر 

 ماوط رونارو  رشدی -مصبی های ات رل با کو کا  مخ کفی ها رروگ ربارۀ  بیش ر های پژوهش اجرای
 ها نیتمر این اثربخشی بررسی ب  شو  یم پیشارا  حوزگ این ب  ماد مرق  پژوهشگرا  سایر ب  رو این از؛ است

 توج  با  همچاین است آسی   چار ها آ  شاات ی روا  مص  کارکر های بپر ازند ک  مخ کفی ات رال  بر
 شو  یم پیشارا  ریاضی مشرر  با کو کا   ر پایدار توج  و باز اری افزایش بر مبای پژوهش این ن ایج ب 

 شو ؛ انجام و طراحی کو کا  ریاضی ممکرر  بر ها نیتمر نوع این اثربخشی بررسی بابارگ  این  ر پژوهشی
 ریاضی ممکرر   ر بربو  ریاضی مشرر   ر  تیل شاات ی ممکرر های بربو  با رو  می ان ظار زیرا

 م  اق  شاات ی ای رایان ی ها نیتمر آیا ک  پرسش این ب  پاسخ یگر  مبار  ب  شو   ایجا  نیز آموز  انش
 ریاضی های مرار  بربو  ب  تواند می ریاضی مشرر  با کو کا  رروگ  ر شاات ی ممکرر های بربو 
  است بررسی و پژوهشماد نیاز  شو  ماجر آموزا   انش

 همراگ ب  نیز رایی ها ض ف و ها یکاس  پژوهشی های یاف   کاار  ر پژوهش هر کر  بیا  باید پایا   ر
 موضوع این ک  شدند ان خاب  ر س رسی ریر نمون با  حاضر پژوهش  ر کاادرا  شرکت مثال برای؛  ار 

 ب  راح ی ب  را ن ایج این توا  ینم رو این از؛ کاد یم مواج  محدو یت با را مور نظرۀ جام  ب  ن ایج  هی ت میم
 کم حجمهمچاین  کر   رمایت را اح یاط جان  باید ن ایج این ت میم  ر  رن یج ؛  ا  ت میم ها رروگ سایر
ۀ مرحک  نبو  موار  این کاار  ر کاد  می رو  روب مشرل با را ن ایج  هی ت میم ک  است موار ی  یگر از نمون 

 رو این از؛ استکر گ  غیرممرن را بکادمد   ر ن ایج اثربخشی ماندراری بررسی حاضر پژوهش  ر پیگیری
 ب  یگر   مبار  ب  باشد   اش   همراگ ب تری  مطمئن ن ایج تواند یم آتیی ها پژوهش  ر پیگیریۀ مرحک وجو 
 ب   س یابی و تو  پژوهش ام بار افزایشبرای  شو  می پیشارا  حوزگ این ب  ماد  مرق پژوهشگرا  سایر
 ماندراری بررسیبرای  پیگیریۀ مرحک طراحی و تصا فی ریری نمون  از امرا   رصور  تر  قیق ن ایج

  کااد اس فا گ مخ کف زمانی فواصل  ر اثربخشی

 منابع
 ف هال  ۀحافظه  ممکرهر   بر یشاات  یا ان یرا نیتمر ۀبرنام ی(  اثربخش1393ر  )  یع   و رس م  یفیع  ا   شر ا یارجمادن
  6-24 ( 4) 3  یریا ری یها یناتوان یپژوهش-یمکم ۀمجک  یاضیمشرر  رآموزا  با   انش ییفضا-یداری 

 ییفضا-یداریف ال   ۀحافظ ۀمداتک ریتأث ی(  بررس1399  )ا  ی یشف و  .ف  یکی   اسمامس  زا گ ع  ا   قاسم ا یارجمادن
  (5)7  شااتت یپزشرو روا  یشااسروا  ۀمجک  یاضیر مشرر  با آموزا   انش یجانیه ف ال ۀحافظ ممکرر  بر

155-145  
 یهها  محهور بهر کهارکر    انه  یرا یشاات  یبازتوان ۀمداتک یاثربخش(  1394   ) گان  یع   و م  مد  یفیک   شر پوشا  

  ییاسه ثاا  افهرا   یشااسه  روا  ۀفصهکاام   یاضه یر یریا ریه آموزا  با ات رل  ف ال  انش ۀو ممکرر  حافظ ییاجرا

http://jpe.atu.ac.ir/article_3607.html
http://jpe.atu.ac.ir/article_3607.html
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20(4  )159-141  

 مهداتر   یاثربخشه (  1397  ا  )ع ا یارجماهدن  و      یآبها   حسهن      ور یکهد  و   م  یمبدالر و   م  یبکداج تاکسار
 آموزا   انش  ر ف ال ۀحافظ یمرکز یمجر ۀمؤلف و پاسخ کا رل توج   بر ف ال ۀحافظ یا ان یرا یشاات  یآموزش

  173-186  (2)7  یاج مام شااتت  تاص یریا ری ات رل با
 ی ارا آمهوزا    انهش  توجه   یکارکر هها  بهر  یکهار  ۀحافظ آموزش افزار نرم یاثربخش(  1395  )ف  یایام و     زارع 

  60-79  (1)6  یریا ری یها یناتوان  یاضیر یریا ری ات رل
 نیتمهر  یاثربخشه (  1393  )ع  یفیشهر  و     گانه   یم  مد   ع ا یارجماهدن    ر  یرس م   ص  یلطف   م ر ا ی یشروه
  46-55  (3)23  یشااس ییشاوا  نارساتوا  کو کا  ف ال ۀحافظ ممکرر  بر یشاات  یا ان یرا
  مورزا گیت: تررا   یریا ری یها یناتوان(  1385  )ا پرند  و   م ر ا ی یشروه

  رازیش  انشگاگ: رازیش  کو کا  یبرا وکسکر یهوش ۀدنظرشدیتجد اسیمق(  1385س  ) م یشر
 یهها  تهازگ   یرشهد  ی ر کو کا  با و بدو  ات رل همهاهاگ  ییاجرا ی(  کارکر ها1383  )م  پوریزاهد و    زا گ یمک

  49-56  (4-3) 6  یمکوم شاات 
  رشد: تررا   سوم چا   یجابش فزو / توج  یینارسا ات رل(  1383  )ر  یسکطان و     زا گ یمک

 امکیسه  و  الور یمکه  ۀترجمه   ی ه یترب مکوم و یشااس روا   ر یآمار لیتحک(  1377) ویوشیجرج و تاکان    فرروسن 
  ارسبارا : تررا   ینقشباد

  یهی اجرا یبهر کارکر هها   یشهاات   شهبر  یافزار پ نرم ی(  اثربخش1391  )گ  یمحمو  و   م  یمانی   نر   یویر یقمر
  (2)1  یریا ریه  یهها  ینهاتوان   یف هال  شیو نقص توج / ب یکو کا   چار نارساتوان یکار ۀپاسخ و حافظ یباز ار
115-98  

کو کها    ۀفصهکاام   مهت  یکه  را یه ا ا یاضه یآزمو  ر یابی(  انطباق و هاجار1381  )ا     هومن و   ا ل یمحمد اسمام
  323-332  (4)2  ییاس ثاا

 کهاهش و  یکار ۀبر بربو  حافظ (CRT) یا ان یرا یشاات  یبازتوان ی(  اثربخش1396س  )  یرمردیو م      یبیمس
 ( 3)8  یشهاات   روا  یهها  هها و مهدل   روش  (ADHD) یف ال شیکو کا  با نقص توج /ب  ر مس مر توج  نقص
124-105  

و توجه ( و   یکهار  ۀ)حافظه  یهی اجرا یبر کارکر هها  یشاات  یبخش توا  ی(  اثربخش1392  )ا  یمانیسک و   م  یمانینر
  91-115 ( 3)2  یریا ری یها یناتوان  یاضیر یریا ریات رل  یآموزا   ارا  انش یکیتحص شرفتیپ
 و انه  یب  کمهک را  یشاات  یبخش اثر توا (  1391ع  )  یمرا  و         آزا  فر ک  ییطباطبا زا گ رسول   م  یفینظ

  (1)4  یایبال یشااس روا  ۀفصکاام  کاشفزو / نارساتوج  کو کا  واکاش زما  و پاسخ یباز ار  ر ی ارو رمانگر
98-87  
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