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  چکیده 
 سایر  که   هستند شناختی عالی  کارکردهاي اجرایی،  ارکردهايک  مقدمه: 

کارکردهاي اجرایی به فرد در    .کنندمی هدایت  مغز را  هاي شناختیفعالیت
 پژوهش هدفکند.  می کمک هوشی  هايکنش و یادگیري تکالیف انجام

اثرب بررسی  ارتق  ی شخحاضر،  بر  اجرایی  ا  توانبخشی شناختی کارکردهاي 
دا  لکردعم بوتحصیلی  مشروطی  حاضر   روش: د.  نشجویان  نیمه    پژوهش 

آزمون   پیش  نوع  از  و  جامعه    - آزمایشی  بود.  گواه  گروه  با  آزمون  پس 
آماري شامل کلیه دانشجویان مشروطی دانشگاه رازي کرمانشاه بود که به  

نمونه تصادفی سادهروش  به حجم  نمونه  ،گیري  انتخاب شد.    40اي  نفر 
با افراد  سا  سپس  تصادفی  قرار  روش  گواه  و  آزمایش  گروه  دو  در  ده 

گرفتند. از معدل ترم گذشته به عنوان پیش آزمون و از معدل ترم جاري به  
توانبخشی   مداخله  مورد  آزمایش  گروه  شد.  استفاده  آزمون  پس  عنوان 

جلسه) قرار    2اي  جلسه و هفته  10( شناختی توسط نرم افزار کاپیتان الگ  
اي دریافت نکرد. جهت تحلیل  اخلهدر این مدت مد  گرفت و گروه گواه 

افزار   نرم  از  ها  شد.    23نسخه    SPSSداده  داده   ها:یافته استفاده  ها  نتایج 
می که  نشان  شناختی،  نات یتمر  از   بعد   گروه   دو   ن یبدهد  در    توانبخشی 

(   ينمره تفاوت  گیري:نتی  بود.  رمعنادا)  01/0معدل  توان  میهمچنین    جه 
اج  نتیجه گرفت که شناختی کارکردهاي  رایی بر ارتقا عملکرد  توانبخشی 

  تحصیلی دانشجویان مشروطی مؤثر است.  
  .یلی عملکرد تحص ، ییاجرا ي کارکردها  ،یشناخت  یتوانبخش:  هاکلیدواژه

Abstract 

Introduction: Executive functions are excellent cognitive 
functions that guide other cognitive activities of the brain. 
Executable functions help the individual to perform his learning 
tasks and intelligence operations. The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation of 
executive functions on improving the academic performance of 
probative students. Method: The present study was a semi-
experimental design with pre-test and post-test with control group. 
The statistical population consisted of all probation students of 
Razi University of Kermanshah. A simple random sampling 
method was used to select 40 students. Subjects were randomly 
assigned to two groups of experimental and control. The mean of 
the last semester was used as a pre-test and The mean of the 
current semester was used as a post-test. The experimental group 
was involved in cognitive rehabilitation intervention using the 
captain log program (10 sessions and 2 sessions a week) and the 
control group did not receive intervention during this period. Data 
were analyzed using SPSS version 23 software. Results: The 
results of the data show that there was a significant difference 
between the two groups after the cognitive rehabilitation exercises 
in the mean score (0.01). Conclusion: Thus, it can be concluded 
that the cognitive rehabilitation of the executive functions 
Improving the academic performance of probative students has a 
significant effect. 
Keywords: Cognitive Rehabilitation, Executive Functions, 
aAcademic Performance. 
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  مقدمه
انسانی    آموزش نقش اساسی  توسعه سرمایه  در 

می  را  ایفا  افراد  مهارت،  و  دانش  کسب  کند. 
بهره قادر می  افزایش  سازد  را  و  وري خود  داده 

زندگی  بخش کیفیت  بهبود  را  ،  (فاروق د  ن شان 
برهانو،   و  شفیق    که   جا آن   از ).  2011چادري، 

  هـر   سـرمایه   تـرین ارزنـده   انسانی   نیروي 
اس    فرهنگـی،   بالنـدگی   و   پیشـرفت   ، ت کشـور 
کشور   اجتمـاعی   و   اقتصـادي    گرو   در   هـر 

  رشـد   نهایتـاً   و   متخصـص   نیـروي   تربیـت 
افزایش   علمـی    جامعه   آن   افراد   آگاهی   سطح   و 
کیفیت   رو   این   از .  بود   خواهد    نظام   افزایش 

  در   عامـل  تـرین اثرگـذار   عنـوان   به   آموزشی 
کشـورها  ( شـو   مـی   محسـوب   توسـعه  رك،  ب د 

رسـالت 2007 آموزشی،   نظـام   اصـلی   ).    هـاي 
  و   رشـد   ایـن   بـراي   الزم   انسـانی   نیروي   تربیت 

به  عنوان   دانشگاه رود.  می   شمار   پیشـرفت    به 
نیروهاي   علمـی   پایگاه   مهمترین    پـرورش 

  مهمی   بسیار   نقش   تجربه،   با   و   آگاه   متخصص و 
ایفا   این   در  دانشگاه   میـان  کند.    ساله   هر   ها می 

پذیرش   جدیـدالورود   ن ا دانشجوی    و   را 
  کـه   کنند می   التحصیل  فارغ   نیز   را   دانشجویانی 

چرخـه   در    کیفیـت   بـه   توجـه   مسـتمر   ایـن 
برخوردار ویـژه   جایگـاه   از   آموزشـی  است    اي 

  . ) 1393پردنجانی، حشمتی و مقدم،  رحیمی  ( 
  است   رفتارهایی   مجموعه   ، 1تحصیلی   عملکرد 

دو   که    یلی ص ح ت   پسرفت   یا   و   پیشرفت   بعد   در 
معلومات   در  کسب    آموزشی   نظام   در   زمینه 

پیربلوطی، سارمی و  قاسمی  شود ( می   داده   نشان 

 
1. Academic performance 

  از   تحصیلی   عملکرد   ). 1397امیرکاووسی،  
تأثیر   عوامل   متخصصان   که   پذیرد می   متعددي 
چهار   را   آنها   تربیت   و   تعلیم    شامل   دسته   به 

عوامل   عوامل  فردي،   عوامل   آموزشگاهی، 
اند.  کرده   تقسیم   عی اجتما   عوامل  و   خانوادگی 

توانایی عوام  کلی  دسته  دو  شامل  فردي  هاي  ل 
توانایی  و  می فیزیکی  شناختی  شود  هاي 

  بررسی   و   تحصیلی   عملکرد   ). 1386(زهراکار،  
موضوع   بر   مؤثر   عوامل   که   است   مهمی   آن، 
تربیتی   هاي پژوهش   از   اي عمده   بخش    و   علوم 

.  است   داده   اختصاص   خود   به   را   روانشناسی 
تواف    آموزش،   بر   عالوه   که   دارند   نظر   ق محققان 

مانند   لعوام   از   بسیاري    مدرسه،   اجتماع،   دیگر 
همچون ف   هاي ویژگی   همچنین   و   خانواده    ردي 

در  شخصیت  و  فرد    تحصیلی   عملکرد   هوش 
کنند    ایفا   را   مهمی   نقش  (جلیلی، حجازي،  می 

  ). 1396انتصارفومنی و مروتی،  
هاي بسیاري که در  ها و هزینه علی رغم بودجه 

می   زه حو  دانشجویان  آموزش هزینه  گاهی  شود 
می  تحصیلی  عملکرد  افت  سازمان دچار    شوند. 

  پایه،   تکرار   به   را   تحصیلی   افت   مفهوم   یونسکو 
تحصیل   کیفیت   کاهش   و   زودرس   ترك 

نسبت   تحصیلی   و   آموزشی  دهد    فراگیران  می 
افت 1980(یونسکو،     از   یکی   تحصیلی   ). 

  ا ه دانشگاه   جمله   از   هاي آموزشی نظام   مشکالت 
و غالمی،    است  به 2005(فرهادي، جواهري   .(  

تحصیلی   دیگر   عبارت    عدم   معنی   به   افت 
  نظیر   با معیارهایی   که   است   تحصیل  در   موفقیت 

مدت    شدن   طوالنی   درس،   تکرار   مشروطی، 
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  قابل   تحصیل  ترك   انصراف،   اخراج،   تحصیل، 
اطلسی،    بررسی  و  برادران  آذري،  (فتی،  است 
افت 1392   از   ی یک  دانشجویان   تحصیلی   ). 

  کشور   عالی   آموزش   مراکز   عمده   مشکالت 
مهمترین   از  یکی  عنوان  به  همواره  و  است 
بوده   مطرح  کشور  آموزشی  نظام  هاي  چالش 

  است.  
تالش   روانشناسی  و  آموزشی  پژوهشگران 

را  کرده  تحصیلی  عملکرد  که  عواملی  تا  اند 
می  عملکرد  بهبود  کنند.  شناسایی  بخشند 

پیچیده و چن  متغیر  بعدي است  د  تحصیلی یک 
دارند   نقش  آن  در  زیادي  شناختی  عوامل  که 

جونز  و  میلر  کا 2009،  1(بست،    ي ها د کر ر ). 
  تشکیل   ي مولفهها   ص خا   ر طو   به و    2یی ا جر ا 
در    رفت ـ پیش   ودي حد   تا   ند ا تو   می آن    ة هند د 

  ی ـ یشبین ـ پ را    اد فر ا   یلی ـ تحص   ي ا ـ ه رت ا ـ مه 
  ). 2011،  3ي اگلیر ـ ن و     ر ـ میل   ، ت ـ (بس   د ـ کن 

داده پژوهش  نشان  با  ان ها  تحصیلی  عملکرد  د 
متغیرهاي شناختی چون هوش شناختی (قنبري  

خسروپور،   و  حافظه،  1394گوهري  نقص   ،(
نقص توجه، ناتوانی در برنامه ریزي و پردازش  
کارکردهاي   نارسایی  کلی  طور  به  و  اطالعات 
کرامتی،   و  صرامی  (نودئی،  دارد  رابطه  اجرایی 

رنجبر،  1395 و  سلطانی  و  1396؛  علیزاده  ؛ 
  ). 1395یق،  قا ح 

کارکردهاي اجرایی عبارتند از مهارت هایی که  
به   اقدام  و  ریزي  برنامه  مسئله،  حل  در 

می  کار  به  هدفمند  عبارت  رفتارهاي  به  روند. 

 
1. Best, Miller & Jonz 
2. Executive Functions 
3. Best, Miller & Naglieri 

سایر   که  شناختی  فرایندهاي  از  تعدادي  دیگر، 
مدیریت   و  منسجم،  فعال،  را  مغزي  فرایندهاي 

اجازه  می  مغز  به  اجرایی  کارکردهاي  کنند. 
تکالیف  دهن می  هم  و  روتین  تکالیف  هم  د 

انجام   را  نیز  پیچیده  اجرایی  کارکردهاي  دهد. 
ي قضاوت، کنترل امیال، سنجش خطر، و  وظیفه 
دارند   سایر  را برعهده  (گنجی،   کارکردهاي مغز 

گنجی،   کلی  1395و  بطور  کارکردهاي  ). 
هستند  فرآیندهاي  اجرایی                     سایر  که  شناختی 

شناختی ا ه فعالیت     و   کنند ی م   هدایت   را   ي 
قشر   مطابق  (   پیشانی   عملکرد  براون،  است 
امیري،  2006 از نجارزادگان، نجاتی و  نقل  به  ؛ 
مجموعه   .) 1394 شامل  کارکردها  از  این  اي 

عالی توانایی  برنامه   مغز  هاي  قبیل  ،  4ریزي از 
پاسخ  انعطاف 5بازداري  شناختی ،  و    6پذیري 

ـ    را، فلیکس ر ف    ـ  است ( سارینو   7کاري حافظه 
بگن  و  از  2014، 8ی متئو  نقل  به  اندبیل،  ،  فتاحی 

کواکی،   کاظمی  و  در  ).  1397صابري  افراد 
اجرایی    ي ها ت ی ظرف  متفاوت  کارکردهاي  خود 

ناکا   هستند  و  کارکردهاي   ). 2017، 9(گروزکا 
انجام  در  فرد  به   و  یادگیري  تکالیف  اجرایی 

کارکردهاي می  کمک  هوشی  هاي کنش   کند. 

 گسترش جوانی   تا  رشد  فرایند  ل و ط  در  اجرایی 
 تاثیرگذار  بسیار  تحصیلی  پیشرفت  در  و  یابد می 

 به  که  هستند  هایی مهارت  کارکردها  این  است. 

مهم   هاي جنبه  به  تا  کنند می  کمک  شخص 

 
4. Planing 
5. Response Inhibition 
6. Cognitive Flexibility 
7. Working Memory 
8. Sariano- Ferrera, Felix-Mateo & Begeny 
9. Gruszka & Necka  
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 ریزي برنامه  آن  اتمام  براي  و  کند  توجه  تکلیف 

  ). 1394علیلو، نصرت آباد و فالحی،  کنند ( 
مشهدي  مطالعه   گیشی،  چمن  غیاثی  غنائی  و 
 ) آموزش  )  1397آباد  با  که  داد  نشان 

می ارکردهاي  ک  تحصیلی  اجرایی  عملکرد  توان 
آموزش دانش  این  و  داد  ارتقاء  را  در  آموزان  ها 

بیش  تأثیرگذاري  نوروفیدبک  با  تري  همراهی 
و  پژوهش در    . د ن دار  عابدي  خدامی،  دیگر  ی 

( آتش  داد   )  1389پور  آموزش    ند نشان  که 
اجرایی  دانش    کارکردهاي  بر عملکرد تحصیلی 

یکی    . د موزان با ناتوانی یادگیري موثر می باش آ 
براي بهبود  هایی که در سال از درمان  هاي اخیر 

در   اجرایی   ردهاي کارک  است  رفته  کار  مان  به 
توانبخشی  است.  شناختی  شناختی    توانبخشی 

روش  از  پیچیده  مجموعه  که  یک  است  هایی 
یاد  توجه،  فهم،  درك،  باالبردن  گیري،  براي 

اد مبتال به نارسایی  در افر   یادآوري و حل مساله 
زمینه  این  است  در  شده  طراحی  (ولتز،  ها 

هگتن  وان  و  برندز  ).  2010،  1استاپرت، 
نی  توانبخشی شناختی به عنوان یک روش درما 

می  کار  به  شناختی  مشکالت  در  براي  که  رود 
جبران   یا  بازگشت  کارکردهاي  برگیرنده 

آسیب  به  اجرایی  را دیده  هبردهاي  وسیله 
می ت   آموزش،  تمرین  و  (نریمانی،  کرار  باشد 

تبریزچی،   و  بر    ). 1394سلیمانی  برنامه  این 
و  است  پایه  اطالعات  پردازش  سیستم  مبناي 
و   شایستگی  ها،  توانمندي  از  بازخوردي 
گذارد.   می  نمایش  به  را  فردي  خودکارآمدي 
سرعت   و  فعال  حافظه  پایه  بر  آن  اساس 

 
1. Wolters, Stapert,  Brands & Van Heugten 

است  مرکزي  شامل  پردازش  بنابراین  است،  وار 
مهارت هارت م  و  شناختی  پایه  عالی هاي  تر  هاي 

این   زیربناي   درواقع شود.  می    روش   نظري 
     شناختی   توانبخشی   که   است   آن   درمانی 
و    پذیري شکل  اصل  طبق   بر   یار رایانه 

  مناطق   پیاپی   برانگیختگی   با   مغزي،   خودترمیمی 
پایداري   تغییرات   مغز   در   فعال   کمتر    سیناپسی 

       اصل   اساس   بر .  کند می   ایجاد   آنها   در 
تغییرات   علت   مغزي،   پذیري شکل   ماندگاري 
  رایانه یار   شناختی   توانبخشی   توسط   شده   ایجاد 

توان   را  تغییرات   می    کنشی   یا   ساختاري   به 
  هاي آموزش   طریق   از   مغز   در   شده   ایجاد 

(اکانل   شناختی  داد  و  نسبت  بلگروو   ،
توانبخشی 2007،  2روبرسون    به   شناختی   ). 

مب   شوند می   اطالق   هایی آموزش    بر   تنی که 
و   شناختی   علوم   هاي یافته    بازي   شکل  به   است 
می   ) اي رایانه   هاي بازي   وماً (عم    کنند سعی 

را  اجرایی    همه   که   ، بخشند ب   بهبود   کارکردهاي 
  یا   نوروپالستیسیتی   اصل  ذکرشده، بر   موارد   این 

(تورل   اشاره   مغز   پذیري انعطاف   همان  ،  دارد 
بوهلین   کلینبرگ ناتلی،  شواهد  ).  2009  ،   3و 

توانبخشی  از    ت ی حما   ي برا ي  بسیار  روش 
اجرایی   ي برا شناختی   وجود    بهبود کارکردهاي 

همکاران، 4(سیسرون    دارد    ها پژوهش ).  2011و 
می  بهبود  که  دهند  نشان  بر  شناختی  توانبخشی 

است    اجرایی   کارکردهاي  اثربخش  مغز 
مرادي،  (  و  یزدانبخش  امانی،  ؛  1397عیوضی، 

و مظاه  نجاتی  عزیزي 1396شمسیان،    ري،  ،  ؛ 
 

2. O’Connel, Bellgrove & Robertson  
3. Thorell, L. B., Nutley, S. B., Bohlin, G., & 
Klingber     .  
4. Cicerone 
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سپهوندي،  و  و  1396  درکوند  نریمانی  ؛ 
سلیمانی،  1394،  همکاران  و  نریمانی  ).  1391؛ 

  ) افشک  پژوهشی  تأ 1396در  توانبخشی  )  ثیر 
الگ  شناختی   کارکردهاي  کاپیتان  بهبود  بر  را 

توجه/   نارسایی  به  مبتال  کودکان  در  اجرایی 
داد بیش  قرار  بررسی  مورد  نشان  فعالی  نتایج   .
توانبخشی  می  بهبود  شن دهد  بر  اختی 

در   دارد.  معناداري  تاثیر  اجرایی  کارکردهاي 
آبباریکی  که  مرادي پژوهشی  و  یزدانبخش   ،  

اثربخشی 1396(    اي رایانه   شناختی   توانبخشی   ) 
بر    اجتناب   و   شناختی   نارسایی   کاهش   را 

  اختالل   هاي نشانه   واجد   آموزان دانش    شناختی 
ر داد، نتایج حاکی از  رسی قرا مورد بر   یادگیري 

بود.  اث  درمان  روش  این  پژوهشی  ربخشی  در 
(  قمري  دهقان  و  نادر  تأثیر  1393گیوي،   (

رایانه  شناختی  بهبود  توانخشی  بر  یار 
مغز   پیوستگی  تغییرات  و  شناختی  کارکردهاي 
پژوهش   این  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را 

در   شناختی  هفته   8تمرینات  و    بار   2اي  هفته 
ش  نشان  ارائه  پژوهش  نتایج  که  دند.  داد 

توانبخشی شناختی بر کارکردهاي اجرایی تأثیر  
دارد.  چاکربرتی،    معناداري  ساحا،  پژوهش  در 

قهش  و  باندپوادیه  به  2015(   1موکپهدایاي،    ،(
هفته  دقیقه   35ي  جلسه   36مدت   در  دوبار  اي 

شناختی  توانبخشی  افزار  نرم  الگ     از  کاپیتان 
نارسایی توجه/بیش  ال به اختالل  در کودکان مبت 

داده  ها بهبود سرعت  فعالی استفاده شد. تحلیل 
و   پایدار  توجه  حرکتی،  هماهنگی  پردازش، 

  کاري بعد از آموزش را نشان داد. حافظه 
 

1. Saha, Chakraborty, Mukhopadhyay, 
Bandhadhyay & Ghosh 

بین  رابطه  به  توجه  کارکردهاي    نارسایی   با 
شناختی  اجرایی   عوامل  عملکرد  و  افت  در 
بین    و ،  تحصیلی  آموزش تأ رابطه    ثیرات 

عملککارکردهاي   ارتقا  بر  رد تحصیلی،  اجرایی 
همچنین   زمینه  و  در  پژوهشی  خالء  وجود 

شناختی  توانبخشی  ارتقا  بر    یار رایانه   اثربخشی 
تحصیلی،  هدف   عملکرد  با  پژوهش  این    انجام 

اجرایی   شناختی کارکردهاي  توانبخشی  بررسی 
بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی  

نظ  به  ضروري  و  می الزم  حقیقت    رسد. ر  در 
ر پی پاسخگویی به این سوال  پژوهش حاضر د 

کارکردهاي  است   شناختی  توانبخشی  آیا  که 
می  ارتقا اجرایی  بر  تحصیلی    تواند  عملکرد 

  ر؟ دانشجویان مشروطی اثربخش باشد یا خی 

  روش 
پیش   نوع  از  و  آزمایشی  نیمه  پژوهش،  روش 
جامعه   بود.  گواه  گروه  با  آزمون  پس  آزمون 

شروطی دانشگاه  شامل کلیه دانشجویان م آماري  
نمونه  روش  به  که  بود  کرمانشاه  گیري  رازي 

نمونه  ساده،  حجم  تصادفی  به  نفر    40اي 
با روش تصادفی ساده   انتخاب شد. سپس افراد 
پس   گرفتند.  قرار  آزمایش و گواه  در دو گروه 
اطمینان   و  دانشجویان  توسط  رضایت  اعالم  از 

ت  اطالعات  بودن  محرمانه  گروه  از  حقیق، 
به   در  آزمایش  فردي    45ي  جلسه   10صورت 

هاي  جلسه) به انجام تمرین   2اي  اي (هفته دقیقه 
مدت   این  در  پرداخت.  شناختی  توانبخشی 

مداخله  گواه  در  گروه  نکرد.  دریافت  اي 
عنوان   به  گذشته  ترم  معدل  از  حاضر  پژوهش 
عنوان   به  جاري  ترم  معدل  از  و  آزمون  پیش 
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استفاده   آزمون  داده پس  تحلیل  ا  ه شد و جهت 
شاخص  انحراف  از  و  (میانگین  توصیفی  هاي 

(تحلیل   استنباطی  هاي  شاخص  از  و  معیار) 

افزار     23نسخه    SPSSکوواریانس) توسط نرم 
  استفاده شد. 

  جدول محتواي جلسات توانبخشی شناختی با دانشجویان مشروطی
  مدت زمان  اهداف   محتواي جلسه  جلسات

  جلسه اول
  جلسه دوم

  سه سوملج
  جلسه چهارم

  سه پنجمجل
  جلسه ششم
  جلسه هفتم
  جلسه هشتم 
  جلسه نهم
  جلسه دهم

  تمرین هاي مرتبط با یادآوري شنیداري ـ فضایی 
  تمرین هاي مرتبط با یادآوري شنیداري ـ فضایی 
  تمرین هاي مرتبط با یادآوري شنیداري ـ فضایی 
  تمرین هاي مرتبط با یادآوري شنیداري ـ فضایی 

  وان حافظه با الگوي فراخي مرتبط تمرین ها
  تمرین هاي مرتبط با الگوي فراخوان حافظه 
  تمرین هاي مرتبط با الگوي فراخوان حافظه 

  تمرین هاي مرتبط با یادآوري معکوس 
  تمرین هاي مرتبط با یادآوري معکوس 
  تمرین هاي مرتبط با یادآوري معکوس 

هاي شناختی  هبود مهارت ب 
دانشجویان (توجه کلی،  

ه کاري، سرعت  حافظ
ش شنیداري و  پرداز

  سرعت پردازش مرکزي)

  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45
  دقیقه  45

  

داشتن   از:  عبارتند  مطالعه  به  ورود  معیارهاي 
از   کمتر  اخیر    12معدل  تحصیلی  ترم  دو  در 

سنی   دامنه  ف   25الی    20دانشجو،  قدان  سال، 
جسمانی  بیماري    معلولیت  فقدان  حرکتی،  و 

به   اعتیاد  نداشتن  و  روانی  و  جسمانی  مزمن 
دریافت   شامل  خروج  معیارهاي  مخدر.  مواد 
و   رضایت  عدم  دیگر،  همزمان  درمانی  برنامه 
و   پژوهش  از  مرحله  هر  در  دانشجو  تمایل 

  غیبت بیشتر از یک جلسه بود. 
رفته  ابزار  کار  به  حاضر  پژوهش  در  که  اند  ي 

  : عبارتند از 
الگ   کاپیتان  شناختی  توانبخشی  افزار  نرم 

شناختی  :  ) 2014(نسخه   توانبخشی  افزار  نرم 
در   ابزارها  پرکاربردترین  از  یکی  الگ  کاپیتان 

مجموعه ح  است.  شناختی  توانبخشی    یطه 
کاپیتان الگ، یک مجموعه آموزشی براي ارتقاء  
شامل   مجموعه  این  است.  اجرایی  کارکردهاي 

با  برن   50 همراه  آموزشی  تمرین    2000امه 
مهارت  براي  شناختی مختلف  مختلف  فرد    هاي 

فعال،   حافظه  تمرکز،  و  دقت  انواع  قبیل  از 
حافظه کوتاه مدت دیداري و شنیداري، حافظه  

پردازش  پاسخ،  بازداري  و...    کاري،  فرد  ذهنی 
گروه  براي  که  طراحی  است  متفاوت  سنی  هاي 

می  افزار  نرم  این  است.  با  ند  توا شده  متناسب 
هاي فرد برنامه آموزشی طراحی کند.  توانمندي 

کار  ابتدا  ب   روش  که  است  صورت  این  ه 
پایه  مهارت  تدریج  یاب می     ود  بهب هاي  به  و  ند 

می  دشوارتر  این  تکالیف  بزرگ  مزیت  شود. 
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تقویت   شناختی    22برنامه  عالی  و  پایه  مهارت 
این  افزار   است.  جامع   هدف   با   نرم    88  رشد 

  .  است   شده   طراحی   تی اخ شن   مهارت 
اجرا  شامل  :  روش       مجموعه  تمرینات 

براي  برنامه  تغییر  هایی  به  تا  بود  مغز  تمرین 
پیدا   دست  فرایندها  از  توسط یکسري  عملکرد 
حاضر   پژوهش  از  هدف  که  آنجا  از  کند. 
بود،   اجرایی  کارکردهاي  شناختی  توانبخشی 
هر   در  که  بودند  شده  تنظیم  طوري  جلسات 

ت دقی   45جلسه   شنیداري  مرینات  قه  «یادآوري 
«یادآوري   و  «الگوي فراخوان حافظه»  فضایی»، 

«حافظه  معک  هاي  مهارت  ارتقاء  جهت  وس» 
کاري»، «توجه کلی»، «سرعت پردازش مرکزي»  

شنیداري»   پردازش  «سرعت  صورت  و 
برگزار  می  انفرادي  صورت  به  جلسات  گرفت. 
شد. قبل از شروع هر جلسه توضیحات الزم  می 

منظ  شرکت  به  به  کافی،  آمادگی  کسب  ور 
می کننده  داده  افزار  ها  نرم  که  آنجا  از  و  شد 

و  ک  نیست  ایرانی  نسخه  داراي  الگ  اپیتان 
زبان   به  تمرین  هر  به  مربوط  توضیحات 

می  انجام  انگلیسی  حین  در  درمانگر  باشد، 
بود   الزم  جدیدي  تمرین  هر  از  قبل  تمرینات، 

کار   روش  کند.  راهنمایی  را  کننده  به  شرکت 
پایه   هاي  مهارت  ابتدا  که  بود  صورت  این 

می  د تمرین  تکلیف  تناسب  به  و  شوارتر  شدند 
میزان  می  از  گزارشی  افزار  نرم  این  شد. 

تمرین  در  پسرفت  و  اختیار  پیشرفت  در  ها 
می  قرار  قابلیت  درمانگر  تمرینات  سطح  داد. 

که هر تمرینی که  بطوري   تغییر و ارتقا داشتند.  
می  س انتخاب  از  چالش  شد،  و  دشواري  طح 

بر  بهینه  هر  برانگیزي  معموالً  بود.  خوردار 
  انجامید.  قه به طول می دقی   5تا    3تمرین  

  

  یافته ها 
 ) جدول  شاخص 1در  پیش  )  توصیفی  هاي 

  آزمون و پس آزمون عملکرد تحصیلی در دو  
  آزمایش و گواه آمده است. گروه  

  

  در دو گروه آزمایش و گواهتحصیلی  عملکرد شاخص هاي توصیفی پیش آزمون و پس آزمون  .1جدول
  انحراف معیار   میانگین   گروه   متغیر
  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  مونپیش آز    

  30/2  27/1  05/13  28/11  آزمایش   معدل کل 
  93/1  87/0  51/10  21/11  گواه

  

در عملکرد  شود،  مشاهده می  1همانگونه که در جدول  
آزما پیش   ، تحصیلی  گروه  از  آزمون  به    11/ 28یش 

تنها    13/ 05 نه  گواه  گروه  در  اما  است،  یافته  ارتقا 
پیدا کرده   است.  افزایش نیافته است، بلکه کاهش هم 

هاي تحلیل  مفروضه   جهت بررسی فرضیه پژوهش ابتدا 
کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی  

  وگروف الم نرمال بودن توزیع متغیر پژوهش از آزمون ک 
  رنف استفاده شد. اسمی   ـ 
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  براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیر پژوهش اسمیرنف  - کالموگروفنتایج آزمون  .2جدول 
  سطح معناداري   وضعیت   متغیر

  91/0  پیش آزمون  عملکرد تحصیلی 
  2/0  پس آزمون

  

، با توجه به معنادار نبودن نتیجه  2مطابق با جدول  
وهش  پژوزیع متغیر  توان گفت که تاین آزمون می

است.  نرمال  آزمون  پیش  جدول    در  نتایج    3در 

شیب   Fآزمون   همگنی  مفروضه  بررسی  براي 
پیش پسرگرسیون  و  پژوهش  آزمون  متغیر  آزمون 

  در گروه آزمایش و گواه آورده شده است. 
  گواهآزمون عملکرد تحصیلی در گروه آزمایش و  آزمون و پسبررسی همگنی شیب رگرسیون پیش .3جدول 

  سطح معناداري   Fآماره  گروه*پیش آزمون تعامل 
  07/0  58/3  عملکرد تحصیلی 

  

جدول  بمطا آماره  3ق   ،F    شیب همسانی  آزمون 
پیش پسرگرسیون  و  عملکرد  آزمون  آزمون 

رگرس شیب  بنابراین  نبود.  معنادار  ون  یتحصیلی 

ها برابر است. در  آزمون در گروهآزمون و پسپیش
براي   Fآزمون  نتایج    4جدول   همگنی    لوین 
  هاي متغیر گزارش شده است. واریانس

  

  ها آزمون متغیر پژوهش در گروههاي پسلون براي بررسی واریانس F. نتایج آزمون 4جدول 
  سطح معناداري   F آماره  متغیر

  51/0  44/0  عملکرد تحصیلی 
  

پس  Fآماره   همگنی  بررسی  براي  آزمون لوین 
بنابراین  44/0 انس این  واری  بود که معنادار نیست. 

گروه در  تأثیر  متغیر  بررسی  براي  است.  برابر  ها 
بهبود   بر  اجرایی  کارکردهاي  شناختی  توانبخشی 

کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  تحصیلی،  عملکرد 
جدول   در  نتایج  که  شد  استفاده  متغیره    5تک 

  آورده شده است. 

  

  در نمره معدل کل  واهنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره تفاوت گروه آزمایش و گ  .5جدول
  ضریب اتا  SS DF MS F P  منبع

  11/0  05/0  56/3  27/33  1  06/15  پیش آزمون
  28/0  01/0  80/11  81/49  1  81/49  گروه 

  35/0  01/0  88/7  27/33  2  54/66  مدل تصحیح شده 
  

جدول   می   5نتایج  عملکرد    د ه د نشان  در  که 
تفاوت   گواه،  و  آزمایش  گروه  بین  تحصیلی 

س  در  در    0/ 01طح  معناداري  دارد.  وجود 
ز نظر میانگین در  ا   ه، آزمون دو گرو مقایسه پیش 
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بین   معناداري  تفاوت  تحصیلی  عملکرد  متغیر 
در   نداشت.  وجود  مداخله  از  قبل  گروه  دو 

پس  مقایسه  داد  حالیکه  نشان  گروه  دو  آزمون 
که در متغیر عملکرد تحصیلی تفاوت معناداري  

دارد.  وجود  گروه  دو  میانگین  به  ب   بین  توجه  ا 

اینکه میانگین گروه آزمایش در مقایسه با گروه  
می  نشان  را  بهبود  وابسته  متغیر  در  دهد،  گواه 

شناختی  می  توانبخشی  که  گرفت  نتیجه  توان 
به  منجر  اجرایی  عملکرد    ارتقا   کارکردهاي 

  تحصیلی شده است. 
  

  ي گیر بحث و نتیجه 
اثربخشی   سنجش  هدف  با  حاضر      پژوهش 

شنا توان  بر  خ بخشی  اجرایی  کارکردهاي  تی 
مشروطی   دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بهبود 
پیش   نمره  بین  داد  نشان  ها  یافته  شد.  اجرا 
آزمون دو گروه آزمایش و گواه، قبل از مداخله  
از  پس  اما  نداشت  وجود  معناداري  تفاوت 
پس   نمرات  بین  شناختی،  توانبخشی  مداخله 
معنادار  تفاوت  گواه،  و  آزمایش  گروه    آزمون 

 مشاهده شد.  

که متغیر  از نتایج می  کرد  اینگونه استنباط  توان 
در   که  اجرایی  کارکردهاي  شناختی  توانبخشی 
(متغیر   آزمایشی  صورت  به  حاضر  پژوهش 
مستقل) به کار گرفته شد، بر عملکرد تحصیلی  
به   یافته  این  بود.  اثرگذار  دانشجویان مشروطی 
شناختی   هاي  مهارت  بهبود  که  است  معنا  این 

یر توجه کلی، حافظه کاري، سرعت پردازش  ظ ن 
تواند   می  مرکزي  پردازش  سرعت  و  شنیداري 
دانشجویان   تحصیلی  عملکرد  بهبود  به 
پژوهش   فرضیه  بنابراین  کند.  کمک  مشروطی 
شناختی   توانبخشی  اینکه  بر  مبنی  حاضر 
اجرایی می تواند بر بهبود عملکرد   کارکردهاي 

باش  اثربخش  مشروطی  دانشجویان  ،  د تحصیلی 
  تأیید شد. 

غیاثی   پژوهش  نتایج  با  حاضر  پژوهش  نتایج 
)، خدامی و همکاران  1397گیشی و همکاران ( 

است.  1398(  منطبق  پژوهشی  )،  پور،  ملک در 
شوشتري  و  عابدي  موزش  آ   ) 1392(   آقابابایی، 

گروهی   گروهی در  به صورت  را  حافظه کاري 
دانش  کردند.  از  اجرا  نشان  آموزان  آزمون  نتایج 
ت  که  عملکرد  أ داد  بر  کاري  حافظه  آموزش  ثیر 

دانش  معنادار  امالي  آماري  لحاظ  به  آموزان 
در پژوهش یزدانبخش، عیوضی و مرادي    است. 

اي دوبار از توانبخشی  جلسه، هفته   12)  1397( 
به   مبتال  کودکان  در  الگ  کاپیتان  شناختی 
استفاده شد.   فعالی  توجه/بیش  نارسایی  اختالل 

داده  کارک تحلیل  بهبود  اجرایی  ر ها  دهاي 
پژوهش  حافظه  نتایج  داد.  نشان  را  کاري 

 ) توانبخشی  1396آزادبخت  معنادار  تأثیر  نیز   (
و   شنیداري  فعال  حافظه  بهبود  بر  شناختی 
در   انتخابی  توجه  نقایص  کاهش  و  دیداري 

وسواسی  اختالل  به  مبتال  را  - نوجوانان  جبري 
  دهد. نشان می 

به   کمک  شناختی،  توانبخشی  در  اساسی  اصل 
توانایی هب ب  و خودکنترلی  ود هسته  شناختی  هاي 

دست  موفقیت جهت  به  و  یابی  تحصیلی  هاي 
تمرین  است.  افراد،  شناختی  به  شناختی   هاي 

مهارت  از  گوناگونی  انواع  آموزش  هاي  فرصت 
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می  را  ضروري  برنامه شناختی  هاي  دهد. 
رایانه  شناختی  در  توانبخشی  را  ابزارهایی  یار 

که از طریق آنها بتوان    هد د اختیار افراد قرار می 
پایه  سطح  فرایندهاي  یادگیري  در  که  ذهنی  اي 

(لطفی،   بخشید  بهبود  را  هستند  مهم  باال 
تا    ). 1391 اجرایی  کارکردهاي  در  نارسایی 

بینی کنندة عملکرد تحصیلی  حدود زیادي پیش 
مهـارت  کـه  چـرا  فراشناخت،  اسـت،  هـاي 

بـراي   کـه  هسـتند  درونـی  فرایندهاي 
تکـالیف  یر یادگ  هنگـام  نظارت در  و  کنترل  ي، 

ها  شود. این مهارت یـادگیري از آنها استفاده می 
طریق   از  و  دارند  روانشناختی  عصبـ  جنبه 

به  یادگیري  و  آموزش  می تجربه،  آیند  دست 
  ).  1389(خدامی و همکاران،  

یافته  می در تبین  توان چنین گفت که  هاي فوق 
موج مداخله  شناختی  توانبخشی  تقویت  ب  هاي 

می  اجرایی  را  کارکردهاي  مغز  فعالیت  و  شود 
پیش  کرتکس  می در  افزایش  به پیشانی  و  دهد، 

دنبال آن عملکرد تحصیلی بهبود خواهد یافت.  
اي از  که کارکردهاي اجرایی مجموعه از آنجایی 

این   از  هستند،  مغز  عالی  شناختی  فرآیندهاي 

می  این  رو  در  آموزش  که  داشت  اظهار  توان 
مؤلفه   ها کارکرد  می و  آن،  فرآیندهاي  هاي  توان 

گونه  به  را  قرار  شناختی  تأثیر  تحت  مثبت  اي 
(ملک  همکاران،  داد  و  حقیقت  1392پور  در   .(

می  شناختی  توانبخشی  مغز  با  در  مناطقی  توان 
تحریک   را  است  اجرایی  کارکرد  با  مرتبط  که 

آنجایی  از  با  کرد.  تحصیلی  عملکرد  افت  که 
ا  کارکردهاي  می جر نارسایی  دارد،  رابطه  - ایی 

کارکردهاي   بهبود  با  که  داشت  انتظار  توان 
اجرایی، سطح عملکرد تحصیلی نیز بهبود یابد.  

دهنده  نشان  نیز  حاضر  پژوهش  ي  نتایج 
سطح   ارتقا  در  جدید  رویکرد  این  اثربخشی 

    . است عملکرد تحصیلی  
محدودیت  به  از  که  بود  این  پژوهش  این  هاي 

امکان  مشکالت  برخی  اجراي  پ   دلیل  و  یگیري 
گروه  با  وجود  پژوهش  بیشتر  حجم  با  هایی 

می  پیشنهاد  رو  این  از  باال  نداشت.  براي  شود 
این   بعدي  پژوهشگران  تعمیم،  دقت  بردن 

با گروه  هایی با حجم بیشتري انجام  پژوهش را 
داشته   خود  پژوهش  در  نیز  را  پیگیري  و  دهند 

  باشند.  

  تشکر و قدردانی 
را در انجام این پژوهش   ا از تمامی افرادي که م 

بخصوص   نمودند،  شرکت  یاري  دانشجویان 
حاضر  پژوهش  در  محترم  و  ،  کننده  مسئولین 

می  و قدردانی  رازي کرمانشاه تشکر  - دانشگاه 
  گردد. 

  ابعمن
ك؛   یزدانبخش،  ا؛  (مؤمنآبباریکی،  خ  ).  1396ی، 

بر کاهش   ياانهیرا یشناخت یتوانبخش یاثربخش
دا  ی شناخت  یینارسا اختالل  نشدر  با  آموزان 

  7ي. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی،  ریادگی
  . 157- 127؛ 269(
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) م    یشناخت  یبازتوان  یاثربخش).  1396آزادبخت، 
شن فعال  حافظه  بهبود  د  يدار یبر  و    يداریو 

انتخاب توجه  نقائص  دختر    ی کاهش  نوجوانان 
وسواس اختالل  به  مبتال  دوم  متوسطه    - یدوره 

نامهجبر پایان  دانشگاه ک  ي.  ارشد،  ارشناسی 
  رازي کرمانشاه.

) ش  تاثیر1396افشک،   شناختی   بخشی  توان  ). 
  بازداري( اجرایی کارکردهاي  بهبود بر یار رایانه
واجد    کودکان)  ریزي  برنامه  ،   توجه   پاسخ، 

نارسایی هاي  بیش    ـ  توجه   نشانه 
ارشد،    .(ADHD)فعالی کارشناسی  نامه  پایان 

 دانشگاه رازي کرمانشاه. 

ب    نی،اما شمسیان،  و؛  نجاتی،  م؛  مظاهري،  ا؛ 
بر  1396( شناختی  توانبخشی  اثربخشی   .(

اجرایی حافظه(  کارکردهاي  و  فعال)  توجه 
لنفوبالستیک   حاد  لوسمی  از  بقایافته  نوجوانان 

شیمی سابقه  کارآزمایی  داراي  یک  درمانی: 
مازندران،   پزشکی  علوم  دانشگاه  مجله  بالینی. 

   .38- 26)؛ 147( 27

؛ حجازي، م؛ انتصار فومنی، غ؛ مروتی، ذ  ، اجلیلی
 ی لیرابطه فراشناخت و عملکرد تحص).  1397(

م مسئله  يگریانجیبا  سالمت  حل  فصلنامه   .
  . 92- 80)؛ 1( 5کودك، 

آتش ا؛  عابدي،  ن؛  (خدامی،  ح  تاثیر 1389پور،   .( 
  عملکرد  بر  فراشناخت  و   فعال   حافظه  آموزش

  در  ناتوان  دختر  آموزان  دانش  تحصیلی
  شناسی  روان  در  نو  هاي  ریاضی. یافته  ريدگییا
  .  77 - 63 ;)17(5 )، اجتماعی شناسی روان(

ز   مقدم،  ه؛  حشمتی،  س؛  پردنجانی،  رحیمی 
بر1393( در    موثر  مل اعو و    نیاوفر  سیر). 
  هبگااخو  ساکن   ننشجویادا  تحصیلی   فتا

  شت ابهدو     پزشکیاپیر  يها  هنشکددا
  ل سادر    نگلستا  پزشکی  معلو  هنشگادا

فصلنامه1390- 91لی  تحصی  ه نشگادا  علمی  . 
  . 28- 16)؛ 1( 2یه، رحید تربت  پزشکی معلو

) ك  هاي  ).  1386زهراکار،  مولفه  رابطه  بررسی 
اندیشه و  .  هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی

رفتار)   و  (اندیشه  بالینی  رفتار در روانشناسی 
  . 98- 89)؛ 5( 2، (روانشناسی کاربردي)

   ) س  رنجبر،  ا؛    رابطه  بررسی ).  1396سلطانی، 
 تحصیلی  عملکرد   با   مغز   اجرایی   کارکردهاي 

 شهرستان دخترانه  دبستان  دوم  دوره  آموزان  دانش 
کنفرانس    و  تربیتی   روانشناسی   ملی   سیرجان. 

  دبستان.  پیش   و   دبستان   آموزش   و   ریزي   برنامه 

 ).1396، م( سپهونديمیر دریکوند، ف؛  ا؛ ، عزیزي

پیوست توجه  بر  شناختی  توانبخشی  ه،  اثربخشی 
در   حرکتی  ـ  دیداري  ادراك  و  فعال  حافظه 

یادگیري  دانش اختالل  به  مبتال  ابتدایی  آموزان 
اجتماعی،  خاص شناخت  فصلنامه  )؛ 1(  6. 

135-146 .  

) ع  حقایق،  م؛  رابطه1395علیزاده،    کارکردهاي  ). 
  تحصیلی  عملکرد  با   هوشی  بهرة  و   اجرایی
  یک  سطح   تشخیص  واجد  آموزان  دانش

کودکان    اتیسم.  طیف   اختالالت فصلنامه 
  .  74- 65)؛ 3( 16استثنایی، 

ا،   فالحی،  ت؛  آباد،  نصرت  هاشمی  م؛  علیلو، 
بازداري  1394 اجرایی  کارکردهاي  مقایسه   .
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ک در  پایدار  توجه  و  ناتوانی  پاسخ  با  ودکان 
اندیشه و  کودکان عادي.  یادگیري ریاضیات و 

  . 99- 27)، 35(9رفتار، 

آ،   مرادي،  ك؛  یزدانبخش،  س؛  .  1397عیوضی، 
  کارکرد  بهبود   بر   شناختی   توانبخشی  اثربخشی

  داراي  کودکان   در   پاسخ   بازداري   اجرایی
علمی  بیش/توجه  نارسایی فصلنامه    - فعالی. 

   .22- 9)؛ 14( 4روانشناسی، پژوهشی عصب 

م؛  غیاثی ع؛  گیشی،  آباد، ع    چمن  غنائی  مشهدي، 
  و  اجرایی  هاي کنش  آموزش  ). اثربخشی1397(

  تحصیلی  عملکرد  ءارتقا   بر  نوروفیدبک
مدرسه،دانش روانشناسی  - 177)؛  2(  7آموزان. 
195 .  

ا   کواکی،  کاظمی  ه؛  صابري،  ا؛  اندبیل،  فتاحی 
اثربخشی1397(   گروهی  درمانی   بازي   ).  

  الکتریکی   تحریک  و  رفتاري   شناختی
 اجرایی   کارکردهاي  بر  مغز  ايفراجمجمه

  داراي  کودکان   پاسخ   بازداري   و   فعال   حافظه
فصلنامه   نقص  - الیعف  بیش  اختالل توجه. 

  . 90- 73)، 14(4عصب روانشناختی. 

ر   اطلسی؛  ح؛  برادران،  ش؛  آذري،  ل؛  فتی، 
س).  1392( افت    یبررس  کیستماتیمرور  علل 

مرکز  ی.  پزشک   انیدانشجو  یلیتحص مجله 
پزشکی آموزش  توسعه  و  )؛  2(  10،  مطالعات 

31-38 .  

ا   کاوسی،  م؛  صارمی،  ر؛  پیربلوطی،  قاسمی 
  يهواز   تیارتباط حداکثرظرف  یرسبر).  1397(

توانا تحص  یشناخت  ییبا  عملکرد   ی لیو 

ایران،  انیدانشجو کار  سالمت  - 99)؛  1(  15. 
106 .  

دهقانی،   و  مقصود  نادر،  حسن؛  گیوي،  قمري 
) شناختی 1393فرشته.  توانبخشی  اثربخشی   .(

بر حافظه فعال مودکان مبتال به اختالل نارسایی  
مط فصلنامه  فعالی).  روان  التوجه/بیش  عات 

  ). 4(16شناسی بالینی، 

 ی بررس).  1394قنبري گوهري، م؛ خسروپور، ف (
ب شناخت  ن یرابطه  با    ،یهوش  نفس  عزت 

  يدانشگاه پرستار   انیدانشجو  یلیعملکرد تحص
مد  یروانشناس  یمل  شیهما.  کرمان  ت یر یو 

  ی اجتماع ي ها بیآس

گنج  ي مهد  ،یگنج (  ،یو  آس1395حمزه.   ب ی). 
جلد دوم). تهران: (DSM-5 بر اساس    یشناس

 سوم.   راستینشر ساواالن. و

اي 1391(  ص.  لطفی، راینه  تمرین  اثربخشی   .(
دیداري   فعال  حافظه  عملکرد  بر  شناختی 
خواندن.  مشکالت  با  آموزان  دانش  فضایی 

  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

م؛   ملک ا؛   پور،  عابدي،  س؛  شوشتر،م    آقابابایی، 
اثربخشی1392(   بر  کاري   حافظۀ  وزشآم  ). 

  تحصیلی  عملکرد  و   اجرایی  کارکردهاي
افراد    در  نارسایی  با  آموزاندانش مجله  امال. 

  . 2- 1 )،9(3استثنایی، 

ن،   امیري،  و؛  نجاتی،  م؛  اثر 1394نجارزدگان،   .
بهبود   بر  کاري  حافظه  شناختی  بخشی  توان 
تکانشگري)   و  توجهی  کم   ) رفتاري  نشانگان 

اختال  به  مبتال  بیش    لکودکان  توجه  نقص 
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علمی فصلنامه  عصب    -فعالی.  پژوهشی 
  . 65- 52)، 1(1روانشناسی، 

) ا  سلیمانی،  م؛  اثربخشی  1391نریمانی،   .(
  ) اجرایی  کارکردهاي  بر  شناختی  توانبخشی 

تحصیلی حافظه پیشرفت  و  توجه)  و  کاري 
ریاضی. دانش یادگیري  اختال  داراي  آموزان 

  . 115- 91؛ )3( 2هاي یادگیري، مجله ناتوانایی

) ن  تبریزچی؛  ا؛  سلیمانی،  م؛  ).  1394نریمانی، 
 د بهبو  شناختی  نبخشیاتو  بر  تأثیر  سیربر

  یاضی ر  تحصیلی  پیشرفتو    توجه  ارينگهد
ا  زانموآ  نشدا مجله  ADHD  لختالداراي   .

  . 134- 118)؛ 2( 4روانشناسی مدرسه، 

(نوده ه  کرامتی،  غ؛  خ؛ صرامی،    رابطه).  1395ئی، 
  با  ريکا  هفظحا  رفیتظ  و  ییاجرا  يهادکررکا

  جنس ،سن نقش  :زانموآنشدا ننداخو دعملکر
)؛ 3(  4شناختی،    نشناسیروا  . فصلنامهشهو  و

11-24  .  
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