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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the 
effectiveness of computer-based cognitive 
rehabilitation training on creative problem solving and 
information processing speed of female elementary 
school students. In terms of purpose, this study 
belongs to applied research, in terms of method, it is a 
quantitative type, and in terms of data collection, it is 
quasi-experimental with pre-test-post-test design with 
control group. The statistical population consists of all 
sixth grade female elementary school students in the 
city of Khorram Dareh in the academic year 2019-
2020, who were selected as a sample according to the 
available sampling method and divided into two 
groups: the control group (n = 15) and the 
experimental¬ group (15 subjects ). The experimental 
group received computer cognitive rehabilitation 
training using Captain Log software for 10 sessions 
¬(two 40-minute sessions per week) and the control 
group received no program. Data were collected using 
the Basader Creative Problem Solving Questionnaire 
(BCPSQ) and the Stroop Computer Classic 
Questionnaire and analyzed using SPSS22 software 
and analysis of covariance. The results showed that 
after the presentation of the cognitive computer 
rehabilitation program, there was a significant 
difference between the post-test scores of the 
experimental group and the control group (P <0.01). 
This suggests that an intervention based on computer-
based cognitive rehabilitation programs is effective in 
improving creative problem solving and increasing 
information processing speed of elementary school 
students. 
Keywords: Computer-Based Cognitive Rehabilitation 
Training, Creative Problem solving, Information 
Processing Speed, Elementary School Students. 

 دهیچک

 یا انن  یرا یشناات   یبخش توان یاثربخش نییپژوهش حاضر با هدف تع
آموزان دت ر  تالق و سرعت پردازش اطالعات دانش ییبر مسئل  گشا
پنژوهش از حاناه هندف     نین صنورت گرت ن  اسنت  ا    ییمقطع اب ندا 

هنا از   داده یآور و از جهنت جمنع   یاز حااه روش از نوع کم ،یکاربرد
آزمون با گروه کا رل اسنت    پس آزمون، شیرح پبا ط یشیآزما نوع شب 
 ییششن  اب نندا  ینۀ آمنوزان دت ننر پا  پننژوهش را داننش  یآمنار  ۀجامعن 

 دادنند کن     لیتشک 1398-1399 یلیدره در سال تاص شهرس ان ترم
عاوان نمون  ان خنا    دردس رس ب  یریگ ها ب  روش نمون  آناز نفر  30

 15) شینفر( و آزما 15ل )در دو گروه کا ر ،یصورت تصادت شدند و ب 
 ۀمدت ده جلس  )هر هف ن  دو جلسن   ب  شینفر( قرار گرت اد  گروه آزما

اتناار   با ننرم  یا ان یرا یشاات  یبخش (، تات آموزش توانیا ق یدق 40
نکردند   اتتیدر یا برنام  چیالگ قرار گرت اد و گروه کا رل ه  انیکاپ
و  (BCPSQ) درتالق باسا ۀها با اس فاده از پرسشاام  حل مسئل داده

اتناار   و بنا ننرم   یآور جمنع  (Stroop Test)اسن رو    یا ان یآزمون را
SPSS شند    لین و تال   ین تجا انس،ین کوار لیو آزمون تال 22 ۀنسخ

 یا انن  یرا یشناات   یبخش توان ۀبرنام ۀبعد از ارائ دهد ینشان م ها ات  ی
 شیآزمنا  تالق گنروه  ییگشا سرعت پردازش اطالعات و مسئل  اانیم
و گنروه   شیآزمنون گنروه آزمنا    نمرات پس انیاست و م ات  ی  شیتااا

 هنا  ات ن  ی نین   براساس ا(P<0/01)وجود دارد  یکا رل تفاوت معاادار
بنر   یا انن  یرا یشناات   یبخشن  ن تنوا  یها گرتت، برنام  ج ین  توان یم

سنرعت پنردازش اطالعنات     شیتنالق و اتناا   ییگشنا  بهبود مسنئل  
 بوده است  ثرمؤ یی داآموزان اب دانش
 ییگشنا  مسنئل   ،یا انن  یرا یشناات   یبخشن  تنوان  :یدیکل یها واژه
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 مقدمه

 میان تعادل ایجاد اهداف، تاظی  اب کار، یک ، و بیست قرن و پرورش در  آموزش بارز های ویژگی از یکی
 تربیت و اطالعات تعال یجوو جست تود، تفکر و ها ایده بیان اج ماعی، مسائل حل توانایی ها، آن
  رت  یپذ امر این حاضر، عصر در ( 2010، هیگ ن ون و برندز ،اس اپرت واح رز،) است احعمر مادام ادگیرندگانی

 با برتورد هاگام ،کااد یم تکر به ر ها آن مردم ک  هس اد جوامعی موتق و رو پیش جوامع ک  است شده
 آیاد یم تائق مسائل بر ایآم تیموتق یها وهیش با و ادده یم ارائ  به ری یها حل راه ،شادیاند یم به ر مسائل

 برای مطلو  شرایط جادیا ( 2020 تارتویکا، ون و کروزبرگن مایاهارد، هویدونک، ون ؛2011 کراتت،)
 ترایاد در اندیش  و تفکر صایح مهارت کسب برای یادگیرندگان راهامایی و تشویق تاریک، اندیشیدن،

 زیرا ؛استآموزان  دانش شاات ی های توانایی کارآمدی برای الزم شرط و گریاناپذیر یامر یادگیری و تدریس
 ن واندو پرورش   آموزش نظام اگر ک  دهد یم رخ یا ادهیتاا و سریع تغییرات و تاوالت یا جامع  هر در

 است  رسانده آسیب جامع  موتقیت ب  بیاموزد، تویش یادگیرندگان ب  را ها آن از ناشی مسائل حل توانایی
 اصلی ماور را یادگیرندگان در مسئل  حل و تفکر ،اندیش ، توانایی ایجاد باید یادگیری ترایاد در ترتیب بدین
 در ک  شود می شمرده انسان مغا عاحی های قابلیت جمل  از مسئل ، حل توانایی ( 2011 )کراتت، داد قرار کار

 زیادی حدود تا اتراد تانوادگی و اج ماعی ،یلیتاص شغلی، های موتقیت  کاد می ایفا سااییب قشن او زندگی
 در چیرگی این و آیاد تائق تود زندگی مشکالت بر قادرند اندازه چ  تا آنان ک  دارد بس گی امر این ب 

 عصر های پیچیدگی ب  توج  با ( 1396 نصرتی، و حاتمی حسیای،ات د ) ینم جریان ب  مسئل  حل جا مسیری
 ب  مسائل حل برای تراگیران دارد ضرورت تراوان، آسان و دشوار مسائل با امروز آموز دانش ۀمواجه و حاضر

 و یاس دالح امر کی را مسئل  حل در تالقیت اتیر، سال چاد تا آورند   روی تالق و نوآوران  علمی، یا وهیش
 بردند پی اکاون اما ،داش اد توج  یفیک عوامل ب  لیتال و   یتجا یبرا دانشمادان و کردند یم فیتعر ییعقال
 یضرور ادیترا نیا در تیتالق و ردیگ یبرنمدر را مسئل  ابعاد تمام ییعقال و یاس دالح کامالً روش کی ک 

 مباث  (1386 هیگیاا،) بردند نام (CPS) 1تالق اییگش مسئل  ادیترا عاوان ب  ادیترا نیا از نیباابرا ؛است

 ادیترا او  شد شروع (2004 باسادر، از نقل ب  1926) 2واالس کارهای با تالق ۀمسئل حل ادیترا یشاات  مدل

 موضوع، تعریف) 3سازی آماده زیر است: مراحل شامل ک  کرد یمعرت مرحل  چهار در را تالق ۀمسئل حل

 و جدید( ۀنظری ظهور هاگام) 5اشراق مااسب(، زمان برای مطلب گذاردن)کاار 4نهف   رشد طاحع (،م و مشاهده

 مرحل  هفت ب  را (1926) واالس مدل مراحل تود، مدل در (1931) راسمن بود  مطلب( ارزیابی) 6دییتأ

 این کااد  می تبیین را تالق ۀمسئل حل ترایاد ک  شوند می هایی مدل یمباا مراحل این  داده است گس رش

                                                 
1. creative problem solving 

2. wallas 

3. preparation 

4. encubation 
5. ellumination 

6. verification 



 309                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 اطالعات ۀهم از یابی زمیا  و مطاحع ، نیاز تالیل و  تجای ، نیاز احساس یا مسئل  کی ۀمشاهد شامل مراحل،
 ۀدیا کی توحد ،ها آن های کاس ی و ماایا اساسبر ها حل راه یان قاد تالیل، ها حل راهۀ هم بادی ترمول ،موجود
 داده ارائ  تالق ۀمسئل حل برای را مدحی (2003) چو چاینهم  است ان خابی حل راه آزمون و یبازنگر، نوین
 برگرت   (2003) اوربن و (1995) حوبرت و اس رنبرگ تیتالق ۀدیچیپ و کامل مدل از ،ایپو مدل این ک  است

 و یعاطف ،یشاات  عوامل یاریبس از (،1995) حوبرت و اس رنبرگ تیتالق ۀدیچیپ مدل است  شده یبازنگر و
 یژگیو س  از ک  دهد یم ئ ارا را تیتالق از یا  ینظر (2003اوربن ) ک  درحاحی ؛است شده  لیتشک یطیما

 ی یشخص یژگیو س  و (3حوزه یک در مهارت و دانش ،2عمومی مهارت و دانش ،1واگرا )تفکر یشاات 

 7تالق ۀمسئل حل توانایی چارچو  است  شده  لیتشک (6ابهام تامل و 5گشودگی ،4شااسی وظیف )

(CPSAI) از اند عبارت ک  است تالق ۀمسئل حل ییتوانا یژگیو شش شامل (،2003چو ) مدل اساسبر: 

 10 طیما و حوزه یک در مهارت و شدان ی،عموم یها مهارت و دانش ،9اشیانگ ،8اهمگر تفکر واگرا، تفکر

 طور ب  ها آن یها یژگیو ک  است کیارگان یس میس ماناد تالق مسئل  حل ییتوانا کرد شاهادیپ (2003چو )
 و یعموم دانش ،انگیاه (،2003چو ) ۀنظریبراساس   شود حل موردنظر ۀمسئل تا ندگریکدی با تعامل در ایپو

 واگرا و همگرا تفکر ،مدل نیا در  ددها یم لیتشک را تالق ۀمسئل حل اساس و  یپا ،طیما و ها مهارت
 یروش  ب ار مسائل تا داکا یم اس فاده یعموم یها مهارت و دانش از ک  دنشو یم اس فاده یاباار عاوان ب 
 حل ییتوانا ک،یارگان   سیس یطیما کالن و ترد طیشرا ب  بس   مدل، این در د اکا حل دیمف و دیجد

 ب  ک  چو پویای سیس   مدل برتالف  (2011 حین، و چوشود ) فیتضع ای تیتقو تواند یم تالقان  ۀمسئل
 بر (2008) ایااکسن و سلبی ،تریفاگر تالق ۀمسئل حل مدل دارد، توج  تالق ۀمسئل حل توانایی یها یژگیو

 (2008) ایااکسن و سلبی ،رگافیتر  کاد یم تأکید تالق گشایی مسئل  دترایا از مرحل  هر در موجود روند
 از تالق مسئل  حل روند از را تود مفهومها  آن  دارند را تالقیت توانایی یا گون  ب  هم  ک  بودند مع قد
 یابی( ایده) اه دهیا جادیا (مشکل یات ن و داده کردنپیدا) مسئل  درک شامل گان  س  ویژگی با مدل یک طریق
 حل در همگرا و واگرا تفکر مدل، این در  اند هداد ارائ  یات ن( پذیرش و حل راه یات ن) عمل برای یایر برنام 
 ،تریفاگر نظر از شوند  می ظاهر م ااو  طور ب  م واحی، مراحل طی و دارند تعامل یکدیگر با تالق ۀمسئل
 های حاحت گرت ننظردر و تود اتکار بسط جو،و جست یبرا است تالشی واگرا تفکر (2008) ایااکسن و سلبی

                                                 
1. edeation 

2. general knowledge and skills 

3. knowledge and skills in a domain 
4. conscientiousness 
5. opennes 

6. ambiguity tolerance 
7. creative problem solving ability 

8. evaluation 

9. motivation 
10. environment 
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 و ترین مه  گایاش یا ان خا  نظارت، یبرا است تالشی همگرا تفکر و بسیار های جهت و ممکن
 و چو ؛2008 اکسن،اای ی،بلس اگر،فتری) حل راه چاد یا کی ب  شدن ما هی با ممکن، های راه ترین امیدوارکااده

 حل ۀایزم در ک  هایی نظری  و ها مدل  (2020 ،همکاران و هویدونک ون ؛2015 ،اگ ونیهار ؛2011 حین،

 دیگر یکی بودند  مب ای 3سیس می یا 2ای مؤحف  ،1ای مرحل  رویکرد بر همگی شد، اشاره ها آن ب  تالق ۀمسئل

 در تالقیت ارتباط، نظری  این در است  4شااسی عصب ۀنظری تالق، ۀمسئل حلۀ دربار ها گاهدید جدیدترین از

 یبررس را راست و چپ مغا ۀفیوظ ک  هایی پژوهش است شده  بررسی مغای امواج و مغا با مسئل  حل ترایاد
 را ان قادی تفکر و دارد سروکار یشفاه اطالعات با چپ ۀمکرین  اند کرده مشخص را تکری ادیترا دو ،کااد می
 با راست ۀمکرین  است یم واح و یلیتال ی،ماطق ۀویش ب  یاضیر زبان، رموز، تواندن مسئول و کاد می  یتاظ

 کاد می  یتاظ دوباره دیجد ۀویش ب  را یمیقد دیعقا و مسائل و دارد سروکار ییشاوا و یریتصو اطالعات

 اتراد ،است مع قد باره نیا در (1391 باغطیفونی، کرمی از نقل ب  1999) 5گری ( 1391 باغطیفونی، )کرمی

 دو هر ب  تالق گشایی مسئل  در رایز ؛کااد می بیترک را تکری ادیترا دو هر مسئل ، حل ترایاد در تالق

 د اکا می رییتغ امواج ،تیتالق اانیم برحسب دهد می نشان 6مغای امواج ۀدربار یهای پژوهش  است ازین جاب 

 دایپ شیاتاا امواج نیا شود، می تالق کار مشغول ترد ک  یزمان و دایاب می کاهش 7آحفا امواج اس راحت موقع

 دیبا مغا ۀمکرین دو هر ب  مربوط تفکر تالق، ۀمسئل حل توانایی پرورش برای نظری  اینبراساس   داکا می
 را مغا چپ و راست ۀمکرین دو هر فیوظا ک  است یکس مسئل  حل در تالق ترد  دشو هماهاگ و یابد رشد
 اساسبر کلی مفهوم ب  ( 1391 باغطیفونی، کرمی از نقل ب برد ) می کار ب  و کاد می ادغام مکمل طور ب 

 یا روش، یاد،اتر توانایی، یک را تالق ۀمسئل حل توان می شد، اشاره آن ب  رت پیش ک  هایی نظری  و احگوها
 حل مراحل ه  ک  ای گون  ب  ؛دانست تالق و مؤثر حلی راه آوردن دست ب  و مسئل  با مواجه  برای سیس  
 و هاوهانگ یانگ، ینحباشد ) برتوردار بودننو و بداعت ویژگی از آن در شده ارائ  های حل راه ه  و مسئل 
 رویکرد ( 1397 توشبخت، و احبرزی دحاواز، ؛2018 ،گراتمن و بیمن ،یساحو کریس وتری، ؛2013 وی، حیاگ
 و نیست مسائل برای پایانی ک  است اساس این بر یادگیری-یاددهی ترایاد در تالق گشایی مسئل 
 زندگی های چاحش با مااسب رویارویی ماظور ب  تالق و پویا مداوم، ترایادی و تعاحیت نیازمادآموزان  دانش
 (2020 ،و همکاران هویدونک ون ؛2017 ،غباری و ترازی ،یک ا شکوهی اتروز، ،وحید کاشانیهس اد ) روزان 

 در انگیاش و توج  حداکثر ایجاد یادگیری، امر در ادگیرندهی تر تعاالن  دتاحت :از است عبارت آن ماایای ک 
 یادگیرنده ب  بیش ر آزادی و عمل وسعت دادن مخ لف، مسائل حل در یادگیرنده ان ظارات اتاایش یادگیرنده،

                                                 
1. stage theories 

2. componential theories 

3. system theories 

4. neuropsychology 

5. gary 

6. brain waves 

7. alpha 
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 بهبود و کارگروهی ۀروحی اتاایش مخ لف، امور در تبار و مهارت کسب وی، در تسلی  ۀروحی بردن بین از و
 پور، سعدی و پور عباس ملکی، شعبانی،) یادگیرنده در نوآوری و ابداع تالقیت، رشد و ارتباطی های ارتمه

 رسد یم نظر ب  ک  است م غیرهایی دیگر از نیا 1اطالعات پردازش سرعت تالق، ۀمسئل حل بر عالوه ( 1396

 سرعت  باشد امروز آموز دانش یشاات  عملکردهای کارآمدی الزم شرط آن مطلو  حد از برتورداری
 تالیل و  تجای  و مطاحب زمان ه  پردازش ۀناو ب  ی،شاات  های مهارت از یکی عاوان ب  اطالعات پردازش

 گریو، مک و اشاایدر ؛2011 هانت،) است شده  تعریف عملکرد سرعت عاوان ب  بار اوحین و دارد اشاره آن
 هوش را آن (1971) ک ل و (عصبی دس گاه توانایی) احف هوش را پردازش سرعت (1994) هب  (2012

 یکی پردازش سرعت ،(1971ک ل ) جدید ۀنظری در است  نامیده (ترهاگی عوامل از م أثر غیر هوش) 2سیال

 دهی خپاس سرعت ادراک، سرعت) شاات یترد توانایی پاج شامل ک  است گس رده شاات ی توانایی شاناده از
 انجام توانایی از: است عبارت و بوده (پایدار تمرکا و تواندن در روانی و سرعت عددی، مهارت آزمون، ب 

 تمرکا ،توج باال ) ذهای کارآمدیب   ک  زمانی در ویژه ب  تکراری و ساده شاات ی وظایف سیال و تودکار

 یک را پردازش سرعت ،3ذهن سرعت ۀنظری در (1995) دیری  (2012 ،ویگر مک و )اشاایدر است نیاز (داریپا

 عملکرد باالی سطح های توانایی بر تالقیت و هوش کمک ب  ک  است کرده مطرح پای  شاات ی توانایی
 در (2002) اندرسون مدل ( 1397 نوکای، و پساد طاحع بوگر، رحیمیان )رحمانی، است تأثیرگذار شاات ی
 این در است  اطالعات پردازش ابعاد این از یکی ک  گیرد می نظردر را م فاوت بعد چهار اجرایی، های کاش
 اطالعات، پردازش موقعیت  دارد اشاره پردازش سرعت و کارآمدی سیاحی، ب  اطالعات پردازش مدل،

 تواند می و دهد می انعکاس را 5پیشانی سیس   دکارکر ترکیب و نورونی() 4عصبی ارتباطات یکپارچگی

 شامل اطالعات پردازش در نقص ،مدل این در  شود ارزیابی داد، برون کمیت و کیفیت سرعت، کمک  ب 
 شیفرین و اشاایدر نظر براساس ( 1396 )شریفی، است کادتر واکاش زمان و پاسخ در تأتیر داد، برون کاهش

 و ناتودآگاه صورت ب  6تودکار پردازش نوع ک  ندا هشد شاات   اطالعات پردازش تسرع نوع دو (1977)

 دیگر اطالعات سایر با ارتباط بدون و ایاوح  صورت ب  اطالعات و کاد می عمل 7کاری ۀحاتظ با ارتباط بدون

 کوششب   اندکی زنیا کارآمد های پاسخ ۀارائ برای اتراد پردازش، نوع این در  دشو می پردازش ها سیس  

 های سیس   اطالعات است، وابس   کاری ۀحاتظ و توج  ب  ک  8شده کا رل پردازش نوع در دارند  پردازشی

 میاان با پردازش نوع این  شوند می نگهداری حاتظ  در و گیرند می قرار پردازش تات یکدیگر با مخ لف

                                                 
1. Information processing speed 

2. fluid intelligence 
3. mental speed theory 

4. integration of neural communication 

5. forehead 
6. controlled information processing 

7. working memory 

8. automatic information processing 
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 سرعت ترایاد ،دارد ذهن در آن جائیات با را واقع  یک ترد ک  یزمان  دارد رابط  واقع  یک ب  ترد توج 
 پردازش  (1977 ،شیفرین و اشاایدراست ) کرده عمل مااسب طور ب  حادث  وقوع ۀحاظ در او پردازش
 صورت رتودکا پردازش از کادتر و بردارددر را گیری تصمی  و یادگیری حاتظ ، در تفاص شده، کا رل

 انجام ک  است مشکل بسیار ومؤثر بوده  یادگیری در تودکار پردازش موازات در پردازش از نوع این گیرد  می
 ؛2014 ناکی ا، و گراسو کازوکره،) ردیگب صورت پردازشی ترایادهای از یکی از اس فاده باتاها  تکلیف یک
 کارایی یا اطالعات پردازش سرعت کاهش 1نسبی تواحی مدل اساسبر  (2019 رومانو، و کاپری، تابیو

 کارهای با مقابل  و وظایف انجام برای ترد توانایی میاانبر  تواند می اطالعات پردازش سیس   مااسبنا
 سرعت ترایاد ( 2011 شاکارد، و شاکارد زیوادیاو، کووی،) بگذارد مافی تأثیر آن بر و مؤثر باشد سخت

 تواند می مااسب ژن یکی یا مایطی های زمیا  شدن تراه  صورتدر دوسوی  یعامل عاوان ب  اطالعات پردازش
 نامااسب های زمیا  بودن تراه  صورتدر برعکس و شاات ی های توانایی رشد کااده تسریع عامل عاوان ب 
 های سال طول در ( 2019و همکاران،  زرمبا) کاد عمل شاات ی های توانایی درش ۀمادودکااد عامل عاوان ب 

 های تفاوت سبب است ممکن اطالعات پردازش سرعت در کوچک تردی تفاوت یک ظهور و بروز ترد، تاول
 را باال سطح شاات ی عملیات تواند می البا پردازش سرعت همچاین  شودوی  عملکرد و هوش در بارگ

 دچار ک  یآموزان دانش کاد تأیید می نیا پژوهشی ۀپیشیا ( 2002 ،نوسام مک و کالرک) باشد داش   دنبال ب 
 یادگیری مشکالت با بیش ر عادی،وزان آم دانش با مقایس  در، هس اد اطالعات پردازش سرعت در ییها ضعف
 ی،مانیسل و پور علی سلیمانی، ؛1395 یدی، و وند حسن قاضی، اردس انی، صاحح ی،وند )حسن هس اد مواج 
 ( 2003 همکاران، و کالرک ؛1398
 شاات ی یادهایترا از اس فاده با باید، روست روب  تراوانی آسان و دشوار مسائل با امروز دنیای ک  آنجا از

 بودآموزان  دانش شاات ی عملکردهای تقویت برای جدید و مااسب راهکاری دنبال ب  مؤثر، تکری و
 هس اد شاات ی کارکردهای جمل  از اطالعات پردازش سرعت و تالقۀ مسئل حل مهارت ( 1394 تواه، نیک)

 شاات ی بخشی توان ( 2017 ان،همکار و )هبر داد ارتقاء راها  آن توان یم 2شاات ی یبخش توان ریتأث تات ک 
 شاات ی عملکردهای کااد یم سعی شاات ی علوم یها ات  ی بر مب ای ک  شود یم اطالق یها آموزش ب 
 کارکردهای سایر و تضایی - دیداری ادراک حاتظ ، انواع و پردازش سرعت و مسئل  حل توج ، دقت،)

 3عصبی یریپذ انعطاف همان یا نوروپالس یسی ی اصل بر موارد اینۀ هم ک  دهاد ارتقاء یا بهبود را اجرایی(
 تا دهد می را امکان این مغای های نقش  ب  عصبی پذیری انعطاف ( 2015 جانگ، و کی  چو،دارد ) اشاره

 اگر (1994) هب شاات ی روان عصب یادگیری ۀنظری براساس  کااد تغییر تجرب  تأثیر تات مداوم طور ب 

 رخ سیااپسی ارتباطات تقویت شوند، تاریک زمان  یک در 5سیااپسی پس و 4سیااپسی پیش های نورون

                                                 
1 . the relative consequence model 

2. cognitive rehabilitation 

3. neuroplasticity 

4. presynaptic neurons 

5. postsynaptic neurons 
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 باابراین ؛(1396 شریفی،) بادیا یم ارتقاء یا بهبود شاات ی کارکردهای تقویت، این ۀن یج در و دهد می
 ودبهب ب  طریق این از و داد انجام مغا های نورون رشد در تغییراتی شده، طراحی های تجرب  تدارک با توان می

 کاربرد از هدف (1997) 1آمریکا بهداشت ملی ۀسسؤم  کرد کمک اتراد شاات ی کارکردهای یارتقا و
 تمامی در او کارایی بهبود و اطالعات تفسیر و پردازش در ترد های توانایی اتاایش را شاات ی های بخشی توان
 های برنام  در موجود یها آموزش ( 2001 تیر،ما و سوحبرگداند ) یم تانوادگی و اج ماعی زندگی ابعاد
 کارکرد جبران مانده، باقی کارکرد سازی بهیا  دیده، آسیب کارکرد ترمی  رویکرد چهار بر مب ای بخشی توان

 نقایص بهبود درصدد دیده، آسیب کارکرد ترمی  رویکرد  هس اد ساح  کارکرد جایگایای و رت   ازدست
 کاد می ترض چاین مانده باقی کارکرد یساز ا یبه  است شاات ی کارکردهای کلی بهبود آن تبع ب  و زیرباایی

 آموزشی مداتالت با و است یات    کاهش ها آن کارایی اما موجودند، شاات ی پردازش بهاجار سازوکارهای ک 
 و ترایادها از اس فاده در ترد توانمادسازی بر کردروی این اصلی تأکید .رساند بهیا  سطح ب  را ها آن توان یم

 آسیب دچار اتراد ک  است موضوع این برای اصلی اباارهای از یکی جبران است  توج  و حاتظ  های مهارت
 دیکسون و بکمن .(1396 شریفی،کااد ) مقابل  مشکالت با روزمره زندگی در تا کاد می توانماد را مغای

 جبرانی رت ار تدریجی تکامل در را مرحل  چهار ک  دادند ارائ  جبرانی رت ار درک برای را بیچارچو (1992)
 (1973) حوریا توسط ساح  جایگایای رویکرد .دهاامیپ و ها شکل ها، مکانیس  ها، تاس گاه کاد: می شااسایی

 نیمکره یک در آن مشاب  یا مجاور ۀناحی ک  زمانی در مغا ساح  قمااط ک  دارد تأکید امر این بر و شده  ارائ 
 ( 2015 جانگ،و  کی  چو،) پردازند می دیده آسیب نقاط وظایف انجام ب  ببیااد، آسیب دیگر ۀنیمکر یا

 اتراد از دس   آن برای آسیب، دچار اتراد شاات ی کارکردهای بهبود بر عالوه شاات ی بخشی توان های برنام 
 توان یم امروزه ک  ییها روش از یکی است  مفید، هس اد تود شاات ی کارکردهای یارتقا دنبال ب  ک  نرماحی

 م ااسب کامپیوتری های بازی و اتاارها نرم از اس فاده ،گرتت کار ب  را شاات ی یبخش توان ۀبرنام آن طریق از

 تقویت و مداتل  هدف با (CCRT) 2یا ان یرا شاات ی یبخش توان یها برنام   هاست ییتوانا این با
 و دقت دحیل ب  و (2013 ویاوگرادو، و اسچلوسر هاردی، حوی، )تیشر، شود یم ارائ  شاات ی یها ییتوانا

 داش   مخ لف شاات ی ترایادهای یارتقا و ترمی  بر یرگذاریتأث و مه  نقش تواند یم آن از اس فاده سهوحت
 دشواری سطح رایان ، بر مب ای بخشی توان های برنام  در ( 2012 جیگی، و پریاگ باسچکوهل، حوزحی،باشد )
 ترد پیشرتت اساسبر تکلیف دشواری سطح تدریج ب  و شود می تعیین ترد ۀاوحی آمادگی سطح اساسبر تکلیف
 ؛2012 کاروال، و گاتین) شود می ادایج ترد برای مداومی شاات ی های چاحش طریق این از و یابد می اتاایش

 کمک ب  ک  دهد یم قرار ات یار در را اباارهایی شاات ی، تمرین یا ان یرا یها برنام  ( 2015 جانگ، و کی  چو،
 در .بخشید ارتقاء یا بهبود، هس اد مه  باال سطح یادگیری در ک را  ذهای یا  یپا یادهایاتر توان می ها آن
 ارتقای برای شخصی اهداف تعیین سمت ب ، اما دهاد ینم مسابق  یکدیگر با کاادگاناجرا ،ها برنام  این

 های حوزه بهبود برای ای رایان  شاات ی مداتالت دده می نشان ها پژوهش ن ایج  شوند یم تشویق عملکرد

                                                 
1. american national institutes of health 

2. computer cognitive rehabilitation training 
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 تردی های تفاوت هرچاد هس اد، سودماد شاات ی کارکردهای و زبان حاتظ ، توج ، ماناد شااتت گوناگون
 بخشی توان اثربخشی پژوهشی در ،(1396) انصاری و موحدی بیرامی، چاانچ  است  کااده تعیین نیا

 1تواندن یادگیری ناتوانی ب  مب ال اتراد در مسئل  حل عملکرد بهبود بر را اتاار نرم بر مب ای یروانشااس عصب
 تالقیت و کاری ۀحاتظ بر را ای رایان  شاات ی های بازی پژوهشی در (1397) احمدشاهی  اند دانس   مؤثر

 احاسیای شریف و شریفی نجفی، زارع، های پژوهش ن ایج  است کرده ارزیابی مثبت دبس انی پیش کودکان
 بر شاات ی بخشی توان ۀبرنام مثبت أثیرت از حاکی ،(1398) حیدری و نادری عسگری، یاوری، و (1398)

 و توج  نقص ات الل و مغای آسیب دارای کودکان (مسئل  حل و توج ، حاتظ ) اجرایی عملکردهای

 ،(1397)نوکای و پساد بوگر،طاحع رحیمیان،رحمانی ماناد ها پژوهش سایر  ( بودADHD) 2تعاحی بیش
 ،(1398) صاحای و آبادی ت ح احمدی، تر، اکبری ،(1399) بردبار و رهید شهری، ری پوالدی ریاانی، دم

 ی،اس امپاتور یا،تالو و( 2011) برتای ا و شیران ،(2011و جو ) ،الکایو کسلر ،(2015) همکاران و بوناوی ا
 اطالعات پردازش سرعت بر را شاات ی بخشی توان های برنام  مثبت اثربخشی (2009) و کاپرا یالوپار ی،زانوت

 یها پژوهش بیش ر  اند داده نشان یادگیری ات الل و مغای آسیب دچار اتراد اجرایی کارکردهای و
 جمل  از مخ لف ات الالت باآموزان  دانش یاات ش یکارکردها یشااس بیآس دنبال ب  تاکاون گرت   صورت

 صرف را تود یمطاحعات یانرژ تمام و اند بوده    و توج  نقص ی،تعاح شیب ات الل ،3(LD) یریادگی ات الل
 ب  سپس واند  کرده یعادآموزان  دانش و ات الل یداراآموزان  دانش نیب یشاات  مخ لف یکارکردها ۀسیامق
 نیا تینهادر اند  پردات   ات الل با و یعادآموزان  دانش نیب مخ لف یکارکردها در ها تفاوت از تهرس ی ۀارائ
 اند پردات   شده  ییاشااس یها ضعف ترمی  و اصالحبرای  شاات ی، یبخش توان جمل  از ییراهکارها ۀارائ ب 
 توان یم تئجر ب  حال  نیا با ست راهگشا درگیر اتراد مشکالت حل در و ارزشماد بسیار تود جای در ک 

 پردازش سرعت و تالق گشایی مسئل  بر یا ان یرا یبخش توان اثربخشی بررسی ب  ک  ییها پژوهش گفت
 های برنام  اثربخشی ۀمطاحع چاینهم  شود ینم مشاهده باشاد، پردات   عادیآموزان  دانشمیان  در اطالعات

 دارایآموزان  دانش در چ  و عادیآموزان  دانش در چ  ،تالق گشایی مسئل  م غیر بر شاات ی بخشی توان
 بر ک  است ماسوسی مطاحعاتی تأل تود ک  نشد مشاهده تارجی و داتلی های پژوهش در آسیب یا ات الل

 آیا ک پاسخ داده است  سؤال این ب  حاضر پژوهش اساس همین بر  دیاتاا یم حاضر پژوهش نوآوری ۀجاب
 اطالعات پردازش سرعت اتاایش و تالق گشایی مسئل  بر یا ان یرا شاات ی یبخش توان های آموزش
  است مؤثر  داییاب مقطعآموزان  دانش

                                                 
1. reading learning disorder 

2. attention deficit hyperactivity disorder 

3. learning disability 
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 پژوهش روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع
 های پژوهش جمل  از ها داده یگرداور حااه از و یکم روش حااه از ،یکاربرد هدف حااه از حاضر پژوهش

 صورت آزمایش و کا رل گروه یک با مونآز پس-آزمون پیش طرح با ک  است یشیآزما م ین نوع از یتجرب
 یلیتاص سال در دره ترم شهر اب دایی شش  ۀپای دت رآموزان  دانش کلی  شامل آماری ۀجامع    استگرت 

 و ان خا  نمون  عاوان ب  ها آن از نفر 30 دس رس،در یریگ نمون  روش از اس فاده با ک است  1399-1398
 از قبل ها، داده آوری جمع برای گرت اد  قرار (نفر 15) شیآزما و نفر( 15) کا رل گروه دو در تصادتی صورت ب 

 تالق ۀمسئل حل ۀپرسشاام و کالسیک() ساده اس رو  ای رایان  آزمون گروها، ۀهم از آموزشی ۀبرنام شروع
 و آموزشی ۀبرنام ما وای نوع ب  توج  با آزمایش، گروه سپس شد  گرت   آزمون شیپ عاوان ب  (1995) باسادر
 از را بخشی توان ۀبرنام های آموزش ،(ای دقیق  40 ۀجلس دو هف   هر) جلس ده  مدت ب  آموزان، دانش تعداد
 را زشیآمو هیچ کا رل گروه ک  یدرحاح ؛کردند دریاتت 2018 ۀنسخ الگ کاپی ان ای رایان  اتاار نرم طریق
 ماظور ب ) روز یک از بعد آموزشی، جلسات اتمام از پس گرت اد  قرار ان ظار حیست در و ندنکرد دریاتت

 یها آزمون دیگر بار آموزشی(، های برنام  تأثیرگذاری ۀناو از بیش ر اطمیاان و یادگیری تداتل از جلوگیری
 این ب  حاضر پژوهش ب  ورود معیارهای شد  کرارت آزمون پس عاوان ب  باسادر، تالق ۀمسئل حل و اس رو 

 رضایت ،(اب دایی شش ) تاصیلی ۀپای و مقطع ،(دت ر) جاسیت سال، 12 تا 11 سای ۀداما :بود شرح
نیا  پژوهش از تروج معیارهای  واحدین ک بی رضایت و همکاری آموزشی، جلسات در شرکت ازآموزان  دانش
 بیماری ب  ها آزمودنی اب الی و پژوهش مراحل درآموزان  دانش ۀتانواد و ها آزمودنی نکردن اریهمک شامل

 تا یهمکار یبرا نداش ناجبار ی،رازدار  یحر تیرعا همچاین  بود پژوهش شرایط نکردن تامل و جسمانی
 نیا یاتالق مالحظات از ،ریگیپ های تانواده وآموزان  دانش ب  جین ا ۀارائ یبرا تعهد و ها داده آوری جمع پایان

  است شده ماسو  پژوهش

 پژوهش ابزار

1الگ تانیکاپ یا انهیرا یشناخت یبخش افزار توان نرم
 

 سادتورد ک  است شاات ی کارکردهای یتقاار و بازتوانی ماظور ب  پرکاربرد یها برنام  از یکی الگ، کاپی ان
 و است (PIPS)2 یپا اطالعات پردازش سیس   مباای بر برنام  این است کرده  یطراحآن را  (2007)

 حاتظ  ۀپای بر آن اساس و گذارد یم نمایش ب  را تردی تودکارآمدی و شایس گی توانمادی، از یبازتورد
 در را اتراد ذهای های یتوانای توان یم مجموع  این از اس فاده با است  اس وار مرکای پردازش سرعت و تعال

 شاات ی مهارت 20 برای مخ لف تمرین 2000 از بیش برنام  این بخشید  ارتقاء و بهبود مخ لف یها ط یح

                                                 
1. Captain’s Log Computer Cognitive Rehabilitation Software  
2. pattern information processing system  
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 مسئل ، حل یها مهارت پردازش، سرعت شاات ی، یریپذ انعطاف، ان خابی توج  م مرکا، توج  جمل  از
 توج ، نقص /تعاحی بیش ات الالت با اترادی عملکرد بهبود ماظور ب  و دارد     و تعال حاتظ  پاسخ، بازداری
 ذهای یماندگ عقب و تاول و رشد مراحل در ریتأت مغای، یها آسیب یادگیری، یها یناتوان آحاایمر، و دمانس

 و سادتورداست ) شده  یطراح ها آن ماناد و تلقی ات الالت وترنی،اسکیا ماناد یپاشک روان ات الالت و
 یارتقا دنبال ب  ک  نرماحی اتراد از دس   آن برای برنام  این همچاین ( 2007 ،سادتورد ؛1988 ،برون

 شده  یطراح باال ب  سال 6 یسا یها گروه برای برنام  این دارد  کاربرد، هس اد تود شاات ی عملکردهای
 این های تمرین و تکاحیف  شود می تعیین ترد وضعیت با م ااسب ک ی دارد مخ لف دشواری سطوح و است
 در (باال ب  سال 17) احماس و سال( 16 تا 12) طالیی سال( 11 تا 6 سای گروه) ای نقره گروه س  در برنام 
 ب  ک دارد  مرحل پاناده  سطح هر در مجموع  این تمریاات  اند شده  ارائ  دشوار و م وسط ساده، سطحس  
 ب  اجرا روش  شود یم اتاوده ها آن دشواری سطح بر دیگر، ۀمرحل  ب   مرحل  یک از گذر با ترض شیپ شکل
 هر از جلس ، هر در و شده  یتاظ موزشیآ پال کی ها آزمودنی از کیهر یبرا اب دا در ک  است صورت این

 گذارریتأث ،گذارند می سر پشت ک  یمراحل تعداد در ها آزمودنی لیتکم سرعت  شود می اجرا مرحل  یک برنام 
 سر پشت موتقیت با شده را مراحل مشخص در مدت زمان کم ری،  ها آزمودنی اگر دیگر  عبارت  ب   است

-روی وند ؛1396اتشک،) کاد میاجرا  یآزمودن یبرا را یش ریب تکاحیف تودکار صورت ب  اتاار نرم ،بگذارند

 ( 1396مجد، امیری غیاثوند،

 (BCPSQ) 1باسادر خالق ۀمسئل حل پرسشنامه

 اغلب اوقات، گاهی ک ، تیلی وج ، هیچ )ب  ای گایا  پاج حیکرت مقیاس در و سؤاحی شاناده (1995) آزمون نیا
، 13، 14، 15 یها سؤال  شود می اجرا  انفرادی ه  و گروهی صورت ب  ه  ک  است اوقات( از بسیاری و اوقات
« وج  هیچ ب » ۀگایا ب  ک  صورت بدین شوند؛ می گذاری نمره مس قی  ورتص ب  1و  2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10
 5 ۀنمر «اوقات از بسیاری» و 4 ۀنمر «اوقات اغلب» ،3 ۀنمر «اوقات گاهی» ،2 ۀنمر «ک  تیلی» ،1 ۀرنم

 ک  ناو بدین د نشو می گذاری نمره معکوس ورتص ب  (12و  11، 8، 16) سؤاالت بقی  اما ،شود می داده
را  1 ۀنمر اوقات از بسیاری و 2 ۀنمر اوقات اغلب ،3 ۀنمر اوقات گاهی ،4 ۀنمر ک  تیلی ،5 ۀنمر وج  هیچ ب 
 80 نمره اکثرحد و 16 هنمر حداقلشود   می جمع یکدیگر با نمرات مجموع آزمون، اجرای از پس  گیرند می

 باشد، ای داما  چ  در ترد هر آزمون از حاصل ۀنمرایاک   ب  توج  با آزمون، نمرات تفسیر در بود  تواهد
 تا 37،36 تا 16 داما  س  در را اتراد نمرات (1995) باسادر بود  تواهد م فاوت نیا او ۀمسئل تالق حل توانایی

 آزماییباز روش ب  آزمون پایایی شود  می ارائ  داما  هر ب  مربوط تفاسیر اب ک  است داده قرار 80 تا 59 و 58
(762/0 r=) کرونباخ آحفای و (884/0 α=) روایی از آزمون این، داد نشان نفر 320 روی آزمون این 

 هیچ حذف ب  ومیحا دهد می نشان نیا گوی  هر حذف شرط ب  کرونباخ آحفای ن ایج است  برتوردار قبوحی قابل

                                                 
1. Basadur Creative Problem Solving Questionnaire (BCPST) 
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 603/0) پذیری انعطاف های مقیاس ترده با 1تورنس تالقیت آزمون با آزمون این بس گیهم نیست  ای گوی 

r≤ 01/0 وp≤)  سیاحیو (596/0 r≤  01/0و p≤) حل آزمون زمان ه  روایی بودن قبول قابلۀ دهاد نشان 
 از باالتر ۀویژ مقدار با عاملپاج بیانگر آن است ک   نیا عاملی تالیل جن ای  است (1995) باسادر تالق ۀمسئل

 در ( 1393 برادران، و مصطفایی ایمانی، زارع،کااد ) تبیین را ها گوی  واریانس از درصد 049/71 اند توانس   1
 آمد  دست ب  83/0 کرونباخ آحفای روش ب  باسادر تالق ۀمسئل حل ۀپرسشاام پایایی ضریب حاضر پژوهش

2استروپ یا انهیرا آزمون
 (SCT) 

 6پردازش سرعت و 5شاات ی یریپذ انعطاف ،4ان خابی توج  ،3شاات ی روان-عصب ابااری عاوان ب  آزمون این

 اس رو  ریدحی توسط بار وحینا و شود یم گرت   کار ب  اجرایی کارکردهای ارزیابی در و کاد یم یریگ اندازه را
 میان نسبت ماظور) همخواننا کلم  48 و همخوان کلم  48 آزمون این در  ه استشد سات   1935 سال در

 معاای از نظر صرف باید آزمودنی و شود یم گذاش   نمایش ب  (دهد یم نشان را کلم  ک  رنگی و کلم  معاای
 و رنگ نامیدن تداتل اس رو  آزمون ( 1398 یادگاری، و مروتیدهد ) قرار مدنظر ار آن رنگ تاها کلم ،

  کاد یم تعال واژه آن بردن نام برای مخ قشر در را مسیری رنگی، ۀواژ زیرا کاد؛ می تراه  را نوش   تواندن
 مسیر با قبلی مسیر ج یدرن  کاد؛ می تعال رنگ آن بردن نام برای را دیگری ریمس چاپی، رنگ نام برعکس
 قوت یساز تعال کاتی ۀانداز  ب  تا است الزم بیش ری زمان موقعی ی، چاین در  کاد یم پیدا تداتل بعدی
 س  از آزمون نیا  (1395 اس رنبرگ،) کاد توحید -واژه تواندن ن  -رنگ بردن نام بر مبای پاسخی و بگیرد
 است: شده  لیتشک مرحل 

 یمقدمات یاجرا ،اول ۀمرحل

 نمایش صفا  یرو ک  هایی دایره رنگ با ماطبق ۀدکم تشار با شود می تواس   یآزمودن از مرحل  نیا در
تقط  مرحل  نیا هدف شود(  می داده نشان زرد و یآب سبا، قرما، رنگ چهار در رهیدادهد ) پاسخ ،بیاد می
 پاسخ، هر با ندارد  تأثیری چیه یینها ۀن یج در و است کلید صفا  در دهایکل یجا و ها رنگ شااتت و نیتمر

   شود می داده نشان غلط ای حیصا بازتورد

                                                 
1. Torrance Tests of Creative Thinking (SCT) 

2. Stroop Computers Test 

3. Neuropsychology 

4. Selective Attention 

5. Cognitive Flexibility 

6. Processing speed 
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 یشیآزما ۀمرحل یها فیتکل نمونه .1 شکل

 

 یشیآزما یاجرا ،دوم ۀمرحل

 نیا هدف  شود می عمل ،است شده  داده حیضتو یاصل ۀمرحل در ک  یا وهیش اساسبر قاًیدق مرحل  نیا در
  ندارد یریتأث چیه یینها ۀن یج در و است کلید صفا  در دهایکل یجا و ها رنگ شااتت و نیتمر تاها مرحل 

  شود می داده نشان غلط ای حیصا بازتورد پاسخ، هر با

 

 
 

 
 

 یشیآزما ۀمرحل یها فیتکل نمونه .2 شکل
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 آزمون استروپ ساده یاصل یاجرا ،وممرحله س

 با دوم( های کارت) همخواننا یرنگ ۀکلم 48 و اول( های کارت) همخوان یرنگ ۀکلم 48 مرحل  نیا در
 با کلم  رنگ بودن م فاوت ،همخواننا کلمات از ماظور  شود می داده نشان زرد و یآب قرما، سبا، های رنگ
 تعداد و غلط های پاسخ تعداد و شده داده نشان زرد ای ،یآب قرما، رنگ با ک  سبا ۀکلم ثالًم ؛است کلم  معاای
 بررسی برای آزمون این از شود  می ثبت ها کارت از هریک تواندن برای الزم زمان و صایح های پاسخ

 و ویدبچ ۀمطاحع در شود  می اس فاده شده( کا رل پردازش و تودکار پردازش) اطالعات پردازش سرعت
 های کارت از و تودکار پردازش گیری اندازه برای همخوان( های مارک) اول های کارت از (2004) همکاران

 است شده  اس فاده شده کا رل پردازش گیری اندازه برای ناهمخوان( های مارک) دوم

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 یاصل ۀمرحل یها فیتکل نمونه. 3 شکل

 
 غلط، های پاسخ تعداد  2 صایح، یها پاسخ   تعداد1: ازاند  عبارت آزمون این در شده یدهجسا یها شاتص

 گاملگارد،یلد،کراون ،یدبچ)و ثانی برحسب  مارک برابر در صایح یها پاسخ واکاش زمان میانگین  3
کرباس رهبر و زادهتان ،یابواحقاسم ،یدهکرباس ؛ رهبر2004،روزنبرگ راسموسن،گده، کلماسن،یگاندر،ا

 روایی میاان و بوده 91/0 تا 84/0 ۀمادود در ییآزماباز روش طریق از اس رو  آزمون پایایی(  1397 دهی،
شده است  گاارش  86/0 تا 55/0 ۀمادود در یشاات  عصب ای یان را آزمون با بس گیهم روش با نیا آن

 از نیا آن روایی و 82/0 ییباز آزما روش ب  آزمون این پایایی نیا ایران در(  2006 ،1جوهاسون و تیری گوال)

 ش ا  زاده،عابدان ،احبوغیش) استشده  گاارش  80/0 واکاش زمان ساجش دس گاه با زمان ه  روایی طریق
 ( 1396 دانشور، و بوشهری

 

 

                                                 
1. Gualtieri & Johnson 
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 پژوهش یرهایمتغ یبرا هاجراشد یها برنامه ۀخالص .1 جدول
 مهارت یارتقا اجرا دستورالعمل برنامه جلسه

  ان یکار با را ۀناو اهداف جلس  و نییتع آموزان،دانش با تعامل و ییآشاا  اول

 دوم
 یبعد

 ؟1ستیچ

 نیا جادیا یرا ک  برا یقانون دیبا یآزمودن و شود یداده م شینما یرنگ و ساده ریتصاو
 یو ممکن است برا کاد یم رییقانون تغ نی  اکاد کشفشده است   اس فاده ریتصاو یگواح

گمشده از  ریتصو ان خا م فاوت باشد  با  شود، یک  مشاهده م یریهر مجموع  تصو
  داند یقانون را م نیا دهد یم نشان یآزمودن ،شده مشخص یها ا یگا

 تمرکا و توج 
 یمرکا پردازش سرعت

 یمفهوم اس دالل و مسئل  حل

 2جاده در سوم

 حروف دیبا ریمس در و دبده یسازک ا  ۀکارتان ب  را ییها امیپ دیبا کنیباز ،یباز نیا در
ح ماً سرعت مجاز را  اک ی  ضمن اکاد یریجلوگ اعداد برداش ن از و بردارد را مرتبط

ماوس  یها دکم  یرو کیبا کل نیهمچاکاد  توقف اطاعت  یها کرده و از چراغ تیرعا
  کادسرعت تود را کا رل  تواند یم

 یمرکا پردازش سرعت
 تمرکا و توج 

 چهارم
 اردکجوج 

 زشت

 حروف دیبا ریمس در و دبده یسازک ا  کارتان  ب  را ییها امیپ دیبا کنیباز ،یباز نیا در
ح ماً سرعت مجاز را  اک یا ضمن  کاد یریجلوگ اعداد داش نبر از و بردارد را مرتبط

ماوس  یها دکم  یرو کیبا کل نیهمچاتوقف اطاعت کاد   یها کرده و از چراغ تیرعا
  کادسرعت تود را کا رل  تواند یم

 تمرکا و توج 
 یمرکا پردازش سرعت

 پاج 
 چش 
 3عقا 

صورت هماهاگدر دیبا یو آزمودن شود یعداد نشان داده ماز ا یا مجموع  یباز نیا در
  دهد مطابقت گریکدی باها را  بودن اعداد آن

 پردازش سرعت
 ۀو حل مسئل یمفهوم اس دالل
 یکار ۀحاتظ و ماقس  توج 

 شش 
 یباز

 4مطابقت

 ریتصاو ی  برتردیرا بگ یایچ  چ دیگو یم کنیک  ب  باز شود یم ارائ  یقانون یباز نیا در
 آن و دهد حرکت یکی ریز در را آشپاها کاله دیبا یآزمودن  کااد یصفا  سقوط م یاز باال
  کاداج اا   ،مطابقت نداش   باشد یباز ۀک  با قاعد یئیگرت ن هر ش از و ردیبگ را

 یمرکا پردازش سرعت
 تمرکا و یکل توج  و یکار ۀحاتظ

 هف  
و  هشد گ 
 5داشدهیپ

را  آنک   اوردیب ادی ب  کاد یسع و دهد قرار نیزم را تود تو  شودیم تواس   یآزمودن از
 یو آزمودن شود یصفا  نشان داده م یرو یمخ لف یها کجا قرار داده است  سپس مکان

  کاد یمپاسخ تود را ان خا   یبا اس فاده از نشانگر ماوس، در زمان مشخص

 یمرکا پردازش سرعت
 یکل توج  و یکار ۀحاتظ

 هش  
 را آن
 6دیبفهم

 شود یم انیمخ لف نما یها ها و اندازه با رنگ یاز اشکال هادس یا مجموع  نیتمر نیا در
  کاد یممااسب را ان خا   ۀایبعد از کشف روابط گا یآزمودن و

 پردازش سرعت
 ۀو حل مسئل یمفهوم اس دالل
 یکار ۀحاتظ ماقس ، توج 

 7اشیگا نه 
با اس دالل و کشف  دیشونده با و آزمون شود یم انینما ریتصاو یتعداد ن،یتمر نیا در

  کادمااسب را کشف  ا یگا ریتصاو نیروابط ب

 پردازش سرعت
 و حل مسئل  یمفهوم اس دالل

 حاتظ  و  یمس ق توج  واگرا، تفکر
 یکار

 ده 
 یایچ چ 
 8ست؟ین

قانون را  دیبا یشده است  آزمودن  از اعداد گ  یکیو  شود یاده مد شینما اعداد از یا دنباح 
  کاد دایکشف کرده و شماره گمشده را پ

 یان خاب و م ااو  توج 
 یدارید ادراک و یمفهوم اس دالل

 

 

                                                 
1. what`s next 

2. on the road 

3. egle aye 
4. match play 

5. lost and found 

6. figure it out 
7. pick and pop 

8. what`s missing? 
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 اطالعات تحلیل و تجزیهروش 
 تراوانی، توزیع جداول از توصیفی آمار بخش در ،22 ۀنسخ SPSS اتاار نرم از ها داده تالیل و تجای  برای

 اس فاده کوواریانس تالیل از ها  یترض آزمون برای اس اباطی، آمار بخش در و اس اندارد اناراف و میانگین
  شد

 ها یافته
 نمونه شناختی جمعیت توصیف( الف

 پژوهش ۀنمون یشناخت تیجمع اطالعات .2 جدول
  درصد یفراوان یشناخت تیجمع ریمتغ

  100 30 دت ر تیجاس

 سن
  40 12 سال 11
  60 18 سال 12

  100 30 شش   یپا

 
 گروه ،100 درصد و 30 یراوانت با دت ر جاسیت شامل پژوهش، مورد ۀنمون ،2 جدول اطالعات اساسبر
 تاصیلی ۀپای و 60 درصد و 18 تراوانی با سال 12 سای گروه و 40 درصد و 12 یتراوان با سال 11 سای
  بود 100 درصد و 30 تراوانی با دبس ان شش 

 ها اخصش توصیف( ب

 گروه آزمون پس و آزمون شیپ در پژوهش یرهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم .3 جدول

 کنترل و شیآزما

 گروه رهایمتغ
 آزمون پس آزمون شیپ

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 تالق ییگشا مسئل 
 37/3 93/60 50/3 60/45 شیآزما

 14/3 00/46 78/3 20/46 کا رل

ش
داز
پر

 
کار

ود
ت

 

 واکاش زمان
 97/1 80/38 87/1 07/46 شیآزما

 56/2 47/46 23/2 47/46 کا رل

 حیصا یها پاسخ تعداد
 63/0 60/47 35/1 33/46 شیآزما

 98/0 67/46 13/1 53/46 کا رل

 غلط یها پاسخ تعداد
 63/0 40/0 34/1 66/1 شیآزما

 97/0 33/1 12/1 46/1 کا رل

پر
ش

داز
 

رل
کا 

 
ده
ش

 

 واکاش زمان
 92/1 53/39 61/1 20/47 شیآزما

 72/1 33/47 76/1 60/47 کا رل

 حیصا یها پاسخ تعداد
 80/0 07/47 88/0 93/45 شیآزما

 08/1 80/46 06/1 47/46 کا رل

 غلط یها پاسخ تعداد
 79/0 93/0 88/0 06/2 شیآزما

 08/1 20/1 06/1 53/1 کا رل
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 در اطالعات( پردازش سرعت و تالق گشایی مسئل ) پژوهش م غیرهای اس اندارد اناراف و میانگین
  است آمده 3 جدول در کا رل و آزمایش گروه تفکیک ب  آزمون پس و آزمون پیش

 نرمال های آزمون( ج
 سرعت و تالق گشایی سئل م بر ای رایان  شاات ی بخشی توان تأثیر بررسی و تاقیق های ترضی  آزمون جهت

 برای  شد اس فاده م غیریچاد و م غیری تک کوواریانس تالیل روش از آموزان، دانش اطالعات پردازش
 س  ادام ، در ماظور همین ب  شود  رعایت آن ب  مربوط های مفروض  باید ،تالیل روش این از اس فاده
 چگونگی ساجش برای  است شده  گاارش رگرسیون ضرایب یگاهم و انسیوار همگای ،بودن نرمال ۀمفروض

 یرهایم غ برای آزمون این ن ایج ک  شد اس فاده 1اسمیرنوف-کوحموگروف آزمون از ،ها گروه در ها داده توزیع

 است: شده  گاارش 4 جدول در کا رل و آزمایش گروه تفکیک ب  پژوهش

 ها داده عیتوز ۀنحو سنجش یبرا رنوفیاسم-کولموگروف آزمون جینتا .4 جدول
 یدارمعنا سطح آزمون ۀآمار گروه رهایمتغ

 تالق ییگشا مسئل 
 شیآزما

 06/0 230/0 آزمون شیپ
 18/0 184/0 آزمون پس

 کا رل
 101/0 201/0 آزمون شیپ

 183/0 175/0 آزمون پس

ت
رع
س

 
ش

داز
پر

 
ت
عا
ال
اط

 

 واکاش زمان
 شیآزما

 200/0 157/0 آزمون شیپ
 200/0 137/0 آزمون پس

 کا رل
 057/0 244/0 آزمون شیپ

 066/0 256/0 آزمون پس

 حیصا یها پاسخ تعداد
 شیآزما

 071/0 222/0 آزمون شیپ
 068/0 212/0 آزمون پس

 کا رل
 058/0 221/0 آزمون شیپ

 075/0 200/0 آزمون پس

 غلط یها پاسخ تعداد
 شیآزما

 063/0 269/0 آزمون شیپ
 068/0 212/0 آزمون پس

 کا رل
 058/0 276/0 آزمون شیپ

 111/0 200/0 آزمون پس

 
 دار امعا پژوهش م غیرهای از کدام هیچ برای اسمیرنوف-کوحموگروف آزمون ،4 جدول مادرجات بر مب ای

 برای است  نرمال کا رل و آزمایش گروه در م غیرها توزیع ک  شود می اس اباط؛ باابراین (P> 05/0) نیست

 در آن ن ایج ک  شد اس فاده 2حون آزمون از موردمطاحع  های گروه در ها واریانس همگای ترض پیش بررسی

                                                 
1. kolmogorov-smirnov test 

2. levene's test for equality of variances 
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 مورد های گروه در ها واریانس همگای شرط پیش دهد می نشان جدول این مادرجات .است آمده 5 جدول
 .(P>05/0) نیست دار امعا 05/0 سطح در حون آزمون های شاتص چراک  ؛است شده ماقق مطاحع 

 آزمون یشپ در ها گروه یانسوار یهمگن یبررس یبرا لون آزمون یجنتا .5 جدول
P Df2 Df1 F متغیرها 

 تالق گشایی مسئل  035/0 1 28 853/0

 واکاش زمان 309/0 1 28 583/0

ت
رع
س

پر 
ش

داز
 

ت
عا
ال
اط

 

 صایحهای  تعداد پاسخ 431/0 1 28 517/0

 غلط های پاسخ تعداد 769/0 1 28 342/0

 

 ونیرگرس بیش یهمگن آزمون جینتا .6 جدول

 راتییتغ منبع منبع
 مجموع

 مجذورات
 ۀدرج
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

 مقدار
F 

 سطح
 یمعنادار

 تالق ییگشامسئل 
 *گروه تعامل

 آزمون شیپ
05/251 1 05/251 03/1 09/0 

ت
رع
س

 
ش

داز
پر

 
ت
عا
ال
اط

 

 واکاش زمان
 *گروه تعامل

 آزمون شیپ
35/127 1 35/127 83/0 18/0 

 یها پاسخ تعداد
 حیصا

 *گروه تعامل
 آزمون شیپ

53/134 1 53/134 97/0 27/0 

 یها پاسخ تعداد
 غلط

* گروه تعامل

 آزمون شیپ
53/134 1 53/134 97/0 27/0 

 
 شود، می مشاهده ک  گون  همان است  شده  گاارش رگرسیون شیب همگای آزمون ن ایج، 6 جدول در
؛ باابراین (P>05/0) نیست معاادار پژوهش م غیرهای آزمون پیش و گروه تعامل برای شده مااسب  F مقدار
 برقراری ب  توج  با د اکا می حمایت رگرسیون شیب همگای از ها داده ک  شود می اس اباط چاین

 بهبود ک   آنجا از  کرد بررسی را آن ن ایج و اجرا را کوواریانس تالیل آزمون توان یم مذکور های ترض یشپ
 شود، می بررسی یا ان یرا یشاات  یبخش توان مس قل م غیر اثر تات ییاب داآموزان  دانش تالق ییگشا مسئل 
آمده  7جدول  در آن ن ایج ک  است شده  اس فاده م غیری تک انسیکووار تالیل آزمون از آن تالیلبرای 
 است 
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 فرضیه آزمون( د

 خالق گشایی مسئله متغیر یبررس یبرا متغیریتک کواریانس تحلیل آزمون یجنتا .7 جدول
 ضریب

 اات
  F مقدار  داری امعن

 میانگین

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 مجموع

 مجذورات

 متغیر

 وابسته
 تغییرات منبع

84/0 001/0 71/157 53/1672 1 53/1672 

ل 
سئ
م

شا
گ

ی
ی

 
الق

ت
 

 اصالحی مدل
 گروه 53/1672 1 53/1672 71/157 001/0 84/0

 تطا 93/296 28 60/10   
 کل 00/30887 30    

 
 کا رل و آزمایش گروه آزمون پس نمرات بین ،آزمون شیپ نمرات کا رل با دده یم نشان 7 جدول  ایجن
 ۀانداز  ب  توج  با و (>F=، 01/P 71/157دارد ) وجود معااداری تفاوت ،تالق ییگشا مسئل  ۀوابس  م غیر در
 م غیر واریانس درصد 84 است توانس   ای یان را شاات ی یبخش توان آموزشی یها برنام  ،شده مااسب  اثر

 گشایی مسئل  بهبود بر یا ان یرا شاات ی یبخش توان آموزش گفت توان یم نیباابرا کاد؛ تبیین را وابس  
 ،واکاش زمان) اطالعات پردازش سرعت اتاایش ایاک  ب  توج  با است  بوده مؤثر اب داییآموزان  دانش تالق
 یبخش توان مس قل م غیر اثر تات اب داییآموزان  دانش (غلط های پاسخ تعداد یح،صا های پاسخ تعداد
 اس فاده م غیرهچاد انسیکووار تالیل آزمون از آن تالیلبرای  باابراین شود؛ می بررسی یا ان یرا یشاات 

  استآمده  8دول ج در آن ن ایج ک  شده 

 رهایمتغ در ها گروه ۀسیمقا فرض شیپ یها آزمون .8 جدول
 اثر ارزش F مقدار یآزاد ۀدرج یدار یمعن اتا بیضر

81/0 

 یالیپ اثر 81/0 28/59 2 001/0

 لکایو المدا 18/0 28/59 2 001/0
 اگیه ل اثر 39/0 28/59 2 001/0
 یرو ۀشیر نیتر گبار 39/4 28/59 2 001/0

 
 معاا نیبد(؛ >01/0P) است دار امعا آماری حااه از ویلکا المبدای آزمون ،شود می مالحظ  ک  طور همان

 تالیل آزمون ن ایجهمچاین  دارد  وجود مس قل م غیر از وابس   م غیرهای اثرپذیری مورد، یک در حداقل ک 
  است 9 جدول شرح ب  چادم غیری انسکواری
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 پردازش سرعت ۀوابست ریمتغ یبررس یبرا یریچندمتغ انسیکوار لیتحل آزمون جینتا .9 جدول

 اطالعات
 بیضر

 اتا

امعن

 یدار
 مقدار 

F  

 نیانگیم

 مربعات

 ۀدرج

 یآزاد

 مجموع

 مربعات
 رهایمتغ

 منبع

 راتییتغ
 حیصا یها تعداد پاسخ 70/2 1 70/2 49/5 026/0 61/0

 مدل
 یاصالح

 واکاش زمان 53/448 1 53/448 72/113 001/0 80/0

 غلط یها پاسخ تعداد 70/2 1 70/2 49/5 026/0 61/0

 حیصا یها تعداد پاسخ 70/2 1 70/2 49/5 026/0 61/0

 واکاش نزما 53/448 1 53/448 72/113 001/0 80/0 گروه

 غلط یها پاسخ تعداد 70/2 1 70/2 49/5 026/0 61/0

 حیصا یها تعداد پاسخ 76/13 28 49/0   

 واکاش زمان 43/110 28 94/3    تطا

 غلط یها پاسخ تعداد 76/13 28 49/0   

 حیصا یها تعداد پاسخ 50/63588 30    

 واکاش زمان 00/56115 30     کل

 غلط یها پاسخ تعداد 50/44 30    

 
 آزمایش گروه آزمون پس نمرات تفاوت بررسی برای را چادم غیری کواریانس تالیل آزمون ن ایج 9 جدول

 و یحصا یها پاسخ تعداد واکاش، زمان) اطالعات پردازش سرعت وابس   م غیر ۀمؤحف س  هر برای کا رل، و
 آزمون پس نمرات ینب آزمون، یشپ نمرات کا رل از پس شود، یم مالحظ  ک  طور همان  دهد یم نشان غلط(
 دارد وجود معااداری تفاوت اطالعات پردازش سرعت م غیر یها مؤحف  در کا رل و آزمایش یها گروه

(05/0P<  )درصد 80 صایح،های  تعداد پاسخ ۀمؤحف در تغییر درصد 61 ،شده مااسب  اثر ۀانداز ب  توج  با 
 مس قل م غیر از ناشی غلط،های  تعداد پاسخ ۀمؤحف در تغییر درصد 61 و واکاش زمان ۀمؤحف در تغییر
 و ایشیآزم گروه در حضورگرتت ک   ن یج  توان یم ینباابرا ؛است بوده ای( یان را شاات ی یبخش )توان

 زمان) اطالعات پردازش سرعت اتاایش موجب ای، یان را شاات ی یبخش توان آموزشی یها برنام  دریاتت
 است  شده گروه این در غلط( و صایح یها پاسخ تعداد واکاش،

 گیری نتیجه و بحث
 و تالق ییگشا مسئل  بر ای رایان  شاات ی بخشی توان آموزشی های برنام  تأثیر تعیین حاضر پژوهش هدف

 ک  است آن از حاکی پژوهش این ۀیات  اوحین بود  ییدانش آموزان دت ر مقطع اب دا اطالعات پردازش سرعت
 از است  داش   معااداری و مثبت تأثیرآموزان  دانش تالق گشایی مسئل  بر ای رایان  شاات ی بخشی توان ۀبرنام
 صورتآموزان  دانش تالق ۀمسئل حل بر ای رایان  شاات ی بخشی توان ۀبرنام تأثیر ۀایزم رد پژوهشی ک   آنجا

 همکاران و زارع (،1392) روحانی های پژوهش ن ایج با حاضر پژوهش از آمده دست ب  ۀیات  است  نگرت  
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 تأثیرۀ باردر (1397) احمدشاهی و (3961) انصاری و موحدی بیرامی، (،1393) همکاران و یاوری (،1398)
 بر شاات ی بخشی توان مداتالت اثربخشی ها پژوهش این در  دارد قرابت مسئل  حل بر بخشی توان مداتالت

 دچار اتراد و تعاحی بیش یادگیری، ات الل دارای کودکان ۀمسئل حل و اجرایی کارکردهای ترمی  و بهبود
  اند کرده گاارش را مسئل  حل بر شاات ی یشخب توان مداتالت سودمادی و است شده  پردات   آسیب

 آزمایش، گروه پژوهش این در دارد  یهمخوان (1397) احمدشاهی پژوهش با حاضر، پژوهش ۀیات  چاینهم
 ۀجلس دوازده در را ت ریس های بازی دیگر، آزمایشی گروه و ای دقیق  45ۀ جلس 21 در را حوموسی ی های بازی
 کاری ۀحاتظ و تالقیت بر ای رایان  شاات ی های بازی انجام دهد می نشان ن ایج  کردند دریاتت ای دقیق  45

 و ریای برنام  و شاات ی پذیری انعطاف و ان خابی توج  بر ، امادارد معاادار یتأثیر بس انید پیش کودکان
  ندارد یمعاادار تأثیر دهی سازمان
 شاات ی بخشی توان ۀبرنام در شده اس فاده های بازی از بعضی ما وای گفت توان می یات   این تبیین در

 راآموزان  دانش تالقیت اتاایش موجبات ، است برتوردار الزم پذیری انعطاف از ک آن سبب ب  حاضر پژوهش
 حل عملکرد بر کاری ۀحاتظ و توج  ،مفهومی اس دالل مهارت تقویت با ها بازی این همچاین  کاد می تراه 
 پویای سیس   مدل همچاین و (2008) ایااکسن و سلبی ،رگافیتر ۀرینظبراساس   مؤثرند ها آزمودنی ۀمسئل
 م واحی و زمان ه  کارگیری ب  مس لام مسئل ، حل ترایاد در تالقیت تالق، ۀمسئل حل توانایی از (2003) چو

 در ای یان را شاات ی بخشی توان ۀبرنام در موجود های بازی ( 2011 حین، و چو) ستهمگرا و واگرا تفکر
 واگرای و همگرا تفکر کاربس ن ب  با توانس اد میآموزان  دانش ک  شدند ان خا  ای گون  ب  نیا حاضر پژوهش

  کااد حل مفید و جدید روشی با را مسائل تا کااد اس فاده تود عمومی های مهارت و دانش از تود،
 تأثیر مؤید نیا (2020و همکاران ) هویدونک ون (،2015) هاریاگ ون(، 2011) حین و چو های پژوهش

 توان می دیگر تبییای در چاینهم هس اد  تالق ۀمسئل حل توانایی یارتقا در واگرا و همگرا تفکر کارگیری ب 
کاد  یم رشد ها مارک از مملو مایطی در مغا یعای ؛است تجرب  ان ظار و تجرب  ب  وابس   مغا رشد گفت

 از موتق یادگیرندگان (،1966) پیاژه شاات ی رشدی ۀنظریبراساس  ( 1396 انصاری، و موحدی بیرامی،)
 ایاک  تعیین در ها آن  سازند می معاا تعال طور ب  جدید اطالعات ۀدربار تود تکری ترایادهای و قبلیۀ تجرب

 یادآوری و ان خا  و شده  داده ارتباط قبلی شده ذتیره اطالعات با و ادراک وجو، جست چگون  یدجد اطالعات
 یک بین آنچ  رویکرد این اساسبر  کااد می اس فاده تراشاات ی یا اجرایی کارکردهای یا ترایادها از شوند، می

 ترایادهای از مؤثر و مفید ۀاس فاد در غیرماهر ۀیادگیرند ناتوانی گذارد، می ترق غیرماهران  و ماهر ۀیادگیرند
 شاات ی بخشی توان های برنام  در موجود های بازی  (1396 انصاری، و موحدی بیرامی،) است اجرایی

 مراتبی سلسل  رویکرد و اند شده  طراحی 3مهارت برای تمرین و 2تراشاات ی ،1اتاا ه  صورت ب  نیا ای رایان 

 اتاوده ها آن دشواری سطح بر تدریج ب  و شده تکرار بارها آن، در موجود شاات ی های تمرین  همچاین دارند

                                                 
1. synergistic 

2. metacognitive 

3. drill for skill 
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 و کااد می اس فاده بازی انجام برای قبل ۀمرحل تجار  از مرحل ، هر در یادگیرندگان ک  ای گون  ب ؛ شود می
 و کی  چو، ؛2012 اروال،گ و ینگاتشوند ) یم مواج  مداومی شاات ی های چاحش با بازی، از مرحل  هر در

 توضیح گون  این توان می مغا 1پذیری شکل ۀترضی از (1973) ایحور دیدگاه اساسبر باابراین؛ (2015 جانگ،

 گیرد؛ می صورت ها تمرین این تکرار و شاات ی های تمرین اثر در اتاار، نرم این اح ماحی تأثیرات ک  داد
 ،است تجرب  ب  وابس   پذیری شکل ترایادهای زیرباای ک  مکانیسمی همان شود می ترض باابراین

 های آموزش  کاد می تراه  زمیا  این در شاات ی های تمرین از را شده هدایت یا تود تودب  بهبودهای
 در کاشی و سات اری تغییرات پیدایش سبب شاات ی، بخشی توان مثل شده هدایت و مکرر شاات ی
 پذیری شکل ۀترضی ب  توج  با ک  تغییراتی شوند؛ میآموزان  دانش این مغا در ها کاش این مسئول های نورون

 مااطق اگر ،کاد می بیان انسان مغا پذیری شکل ۀترضی  باشاد بادوام و پایدار تواناد می انسان مغا تودترمی  و
 دحیل ب  بلک  باشاد، موق ی تواناد نمی تغییراتی چاین شوند، تاریک مکرر و بمااس طور ب  درگیر تعال کم ر

 ( 1396 شریفی،) ماناد می پایدار اند، کرده ایجاد ها نورون سات ار در شود می ترض ک  تغییراتی
 پردازش سرعت بر ای رایان  شاات ی بخشی توان ۀبرنام معاادار و مثبت تأثیر بیانگر پژوهش، دوم ۀیات 

 یحساو مرادی باقری، های پژوهش ن ایج با یات   این  است ییدانش آموزان دت ر مقطع اب دا اطالعات
(، 1397) همکاران و رحمانی(، 1398) همکاران و تراکبری(، 1399همکاران ) و ریاانیدم(، 1397) ابهریان
 برتای ا و شیران(، 2011)و جو  ویکسلر،الکا(، 1398) عشایری و زادگانعیسی آذر، سپهریان پور،تیضی

 ۀهم و ستا همسو (2009) کاپرا و پاریالو زانوتی، اس مپاتوری، تالویا،(، 2015) همکاران و بوناوی ا(، 2011)
 در کااد  میتأیید  اطالعات پردازش سرعت بر را شاات ی بخشی توان های برنام  بودناثربخش ها یات   این

 در شاات ی بخشی توان ۀبرنام در شده اس فاده های آموزش و ها بازی ما وای گفت توان می یات   این تبیین
 نظر براساس کااد  کمکآموزان  دانش عمل سرعت اتاایش ب  ک  شدند ان خا  ای گون  ب  حاضر پژوهش
 اطالعات و است کاری ۀحاتظ و توج  ب  وابس   اطالعات، پردازش سرعت (1977) شیفرین و اشاایدر
 پردازش نوع این  شوند می نگهداری حاتظ  در و گیرند می قرار پردازش تات یکدیگر با مخ لف های سیس  

 ،دارد ذهن در آن تجائیا با را ای واقع  ترد ک  زمانی  دارد رابط  واقع  یک ب  ترد توج  میاان با
 کازوکره،) است کرده عمل مااسب طور ب  حادث  وقوع ۀحاظ در ترد پردازش سرعت ترایاد ک  معااست بدین
 با نیا حاضر پژوهش در شده اس فاده آموزشی های بازی ( 2019 رومانو، و کاپری، تابیو ؛2014 ناکی ا، و گراسو
 ک  دهاد می آموزش مغا ب  تدریج ب  مرکای، پردازش سرعت و اریک ۀحاتظ ،تمرکا ،توج  مهارت تقویت
 اتاایش بر تدریج ب  یتوانماد نیا ک  ردیبگ دهیناد را یجانب های مارک و کاد تمرکا هدف مارک بر تاها

 آندرسون  یشاات روان عصب مدلبراساس  چاینهم  دارد معاادار یریتأث هدف، اطالعات پردازش سرعت
 سرعت و بودن سلیس یا روانی )کارایی(، وری بهره شامل اطالعات پردازش ،اجرایی کارکردهای از (2003)

 اتااد و نورونی ارتباطات ب  مشروط اطالعات پردازش ۀحوز کیفیت مدل، اینبراساس  است  پردازش

                                                 
1. plasticity 
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 اگر، کاد می ترض نیا (1994) هب شاات ی روان عصب یادگیری ۀنظری  است پیشانی ۀقطع سیس   کارکردی
 در و دهد می رخ سیااپسی ارتباطات تقویت شوند، تاریک زمان یک در سیااپسی پس و پیش های نورون
 موجود شاات ی های تمرین ( 1396 )شریفی، یاباد می ارتقاء یا بهبود شاات ی کارکردهای تقویت، این ۀن یج
 عصبی پذیری انعطاف هس اد  مغا عصبی پذیری انعطاف اصل بر مب ای نیا ای رایان  بخشی توان های برنام  در
 اثر در باابراین ؛کااد تغییر تجرب  تأثیر تات مداوم طور ب  تا دهد می را امکان این مغای های نقش  ب 

 های نورون در شیکا و سات اری تغییرات شاات ی، بخشی توان ۀبرنام شده هدایت و مکرر شاات ی های بازی
 انسان مغا پذیری شکل ۀترضی اساسبر تغییرات این ک  شود می ایجاد تراگیران مغا در ها، کاش این مسئول

 انصاری، و موحدی بیرامی،) دهاد ارتقاءرا  شاات ی کارکردهای طریق این از و باشاد پایدار و بادوام تواناد می
1396 ) 

 و سات اری تغییرات شاات ی، بخشی توان ۀبرنام ۀشد هدایت و مکرر شاات ی ایه بازی اثر در باابراین
 ۀترضی اساسبر تغییرات این ک  شود می ایجاد تراگیران مغا در ها، کاش این مسئول های نورون در کاشی
 یاباد می تقاءار شاات ی کارکردهای طریق این از و باشاد پایدار و بادوام تواناد می انسان مغا پذیری شکل

 اب دایی مقطع دت رآموزان  دانش ب تاها  نمون  گروه حاضر پژوهش در ( 1396 انصاری، و موحدی بیرامی،)
 بااح یاط باید دیگر تاصیلی مقاطع و پسران گروه و سای سطوح ب  ها یات    تعمی  باابراین ؛است بوده مادود
 با مقایس  صورت ب  و شاات ی م غیرهای سایر در و دیگر جوامع در پژوهش نای شود می پیشاهاد گیرد  صورت
 شود  انجام آموزشی های برنام  اثرات تثبیت برای پیگیری ۀدور و شود تکرار شاات ی های آموزش دیگر

 منابع
 دبس انی  پیش کودکان القیتت و اجرایی کارکردهای بر ای رایان  شاات ی های بازی اثربخشی ( 1397) ط  احمدشاهی،

  بوشهر تارس تلیج دانشگاه انسانی  علوم و ادبیات ۀدانشکد  یشااس روانۀ رش  ارشد  کارشااسی ۀنام انیپا
 سمت  تهران: حجازی  احه  و ترازی کمال سیدۀ ترجم  شاات ی شااسی روان ( 1395) ر  اس رنبرگ،

 توجن ،  پاسنخ،  )بنازداری  اجراینی  کارکردهنای  بهبنود  بنر  ینار  رایانن   شناات ی  بخشی توان تأثیر ( 1396) ش  اتشک،
ۀ نامن  انین پا شهرضنا   شنهر  در (ADHD) تعناحی  بنیش  توجن   نارسنایی  هنای  نشنان   واجند  کودکان ریای( برنام 

 رازی  دانشگاه ج ماعی ا علوم و اق صاد ۀدانشکد  یشااسروانۀ رش  ارشد کارشااسی
 پنردازش  سرعت بر مغا شاات ی بخشی توان اثربخشی ( 1398)  ح صاحای، و ر ، آبادی، ت ح ا ، احمدی، ح ، تر، اکبری

 ،(4)5  شااسیروانعصب ۀتصلاام  تاص یادگیری ات الل با کودکان در شاات ی روان پاسخی بی دوره و اطالعات
52-41  

 دو بنین  زمانی های تاصل  و اس رو  اثر تأثیر(  1396  )ا دانشور، و ، ن بوشهری، ش ا  ، ر زاده،عابدان ، س احبوغیش،
  51-60 ،(2)5  شاات ی شااسیروان ۀتصلاام  شاات ی روان پاسخی بی ۀدور بر مارک

 در مسنئل   حنل  عملکنرد  بهبود بر ینوروسایکوحوژ بخشی توان تأثیر(  1396  )س انصاری، و ، ی موحدی، ، م بیرامی،
  24-32 ،(4)4  شااتت پاشکی روان و شااسیروان ۀمجل  ریاضی یادگیری ات الل ب  مب ال اتراد

 یبخشن  و تنوان  یا تراجمجمن   ی مسن ق  یانجر یکتار ی(  اثربخش1397  )یان، ابهر یحسا و ، ع،مرادی ، م ،باقری
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 یشااس روان ۀتصلاامدر کودکان نارساتوان دوزبان    یالئ  نارساتوانبر سرعت پردازش و ع یکار ۀحاتظ یانشیرا
  25-34(، 4)6  یشاات 

 اجراینی  کارکردهایۀ سیمقا ( 1395) ف  یدی، و   ، وند، حسن ش ، قاضی، س ، اردس انی، صاحح ص ، وندی، حسن
 علنوم  دانشنگاه ۀ تصلاام نوش ن  و تواندنۀ مشخص با همراه یادگیری ویژه های ناتوانی بدون و با آموزان دانش در

  30-40 ،(4)18  حرس ان پاشکی
 بنا  اب ندایی  مقطنع  آمنوزان  دانش در مسئل  حل توانایی تاوحی بررسی ( 1396) ف  نصرتی، و ج ، حاتمی، ز ، حسیای،

  54-70 ،(3)8  مدرس  شااسی روانۀ مجل هانوی  برج از اس فاده

 نقنش  :تنالق  مسنئل   حل با یادگیری جو و تانواده ارتباطی احگوهای ( 1397)  ف توشبخت، و م ، رزی،احب ز ، دحاواز،
  45-57 ،(57)15 ایرانی  شااسان روان :تاوحی شااسی روان ۀتصلاام  تالقان  بازتوردهای ای واسط 

 و تعنال  ۀحاتظن  بنر  شناات ی  بخشنی توان ثیرتأ(  1399  )م بردبار، و ، ع دیره، ، ،ع شهریری پوالدی ، ن ریاانی،دم
  225-240 ،(2)11  شاات یروان کاربردی هایپژوهش  بقایات   سرطانی نوجوانان و کودکان در پردازش سرعت

 ترکیبنی  شناات ی  بنازتوانی  منداتالت  تنأثیر (  1397  )م ننوکای،  و  س پسناد،  طناحع  ، ا بنوگر،  رحیمیان ، م رحمانی،
 اسنکلروزیس  پنل  مناح ی  مب البن   زننان  روانی وضعیت و اطالعات پردازش سرعت ارتقاء بر( دس ی و وتریی)کامپ
  47-56 ،(3)6  شاات ی شااسیروان ۀتصلاام اس(  )ام
کودکان  حسا  مسئل ، حل حاتظ ، توج ، یشاات  یعملکردها بر یشاات  یتوانمادساز یاثربخش ( 1392) م ،یروحان

 وکنودک   یایبناح  یروانشااس رش   ی یترب علوم و یشااسروان ۀدانشکد  ارشدیکارشااس نام انیپا  یریادگی ناتوان
  ایتبر دانشگاه نوجوان

 هنای  مهنارت ۀ سن یمقا ( 1397) ف  دهنی،  کربناس  رهبر و ع ، ،زاده تان حسین ، ع ابواحقاسمی، ، ا دهی، کرباس رهبر
  107-132 ،(15)3  شااسی روان عصب ۀتصلاام حسا   نارسایی بدون و با آموزان انشد اج ماعی و شاات ی عصب

داننش   ییتضا-دیداری ادراک بر الگ ی انکاپ ینرم اتاار شاات  ی( اثربخش1396 )م مجد، یریام  ،ن غیاثوند، روی وند
  5-14(،1)19 ییاس ثاا کودکان تصلاام  یادگیری یها یناتوان یآموزان دارا

  باسادر ۀمسئل تالق حل آزمون عاملی سات ار و یابیاع بار(  1393  )م برادران، و ، ع مصطفایی، ، ف ایمانی ، ح زارع،
  127-146 ،(4)3  انسانی علوم در تالقیت و اب کار ۀتصلاام

 مسنئل   حنل  و توجن   بنر  ات یشا بخشی توان اثربخشی(  1398  )م احاسیای،شریف و ، ع شریفی، ، ا نجفی، ، ح زارع،
  47-58 ،(2)6  شاات ی شااسیروان ۀتصلاام  تروماتیک مغای آسیب با کودکان

آموزان  دانش در شده کا رل و تودکار اطالعات پردازش سرعت بررسی (،1398) م  سلیمانی، و م ، پور، علی ا ، سلیمانی،
  32-41 ،(3)7  تات  شفای اعصا  علومۀ ینشر  اس رو  آزمون اساسبر ریاضی یادگیری ات الل دارای
 مبن ال  بیماران در اطالعات پردازش سرعت و اجرایی کارکردهای بر شاات ی بخشی توان اثربخشی ( 1396) ا  شریفی،
 علنوم ۀ دانشنکد  ومی عمن  شااسنی  روانۀ رشن   ارشند  کارشااسنی ۀ نام انیپا کرمانشاه  شهر اسکلروزیس موح یپل ب 

  رازی دانشگاه ی اج ماع
 تفکنر  بنر  تنالق ۀ مسنئل  حل بر مب ای آموزش اثربخشی ( 1396) ا  پور، سعدی و ع ، عباسپور، ح ، ملکی، م ، شعبانی،

  149-170 ،(4)6  انسانی علوم در تالقیت و اب کار ۀتصلاام کوثر  اع باریۀ مؤسس کارکاان تالق
 سنرعت  بنر  شناات ی  بخشی توان اثربخشی ( 1398) ح  عشایری، و ع، زادگان، عیسی ف ، آذر، سپهریان  ،ه پور، تیضی
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 تجربنی   نیم ۀ مطاحع اسکلروزیس: ماح یپل بیماران زندگی کیفیت و اجرایی کارکرد تعال، حاتظ  ظرتیت و پردازش
  804-818 ،(10)30  ارومی  پاشکیۀ ینشر
 سنرعت  هنوش،  مکاون م غیرهای براساس تالقیت ۀساز تبیین جهت یعل مدل تدوین ( 1391)  ز باغطیفونی، کرمی

 ۀرشن   ارشند  کارشااسنی  ۀنامن  انین پا  تهنران  شنهر  دانشجویان در ها تجرب  ب  نسبت بودن باز و اطالعات پردازش
  یطباطبائ عالم  دانشگاه شااسی  روان و تربی ی علومۀ دانشکد  ی یترب یشااس روان

 جهناد  ان شنارات  زنجنان:   (PEBL اتناار  ننرم  کناربرد ) شاات ی ترایادهای ساجش ( 1398) ر  یادگاری، و ذ ، مروتی،
 دانشگاهی 

 حنل  و گینری  تصنمی   سبک پذیری، انعطاف بر تراشاات ی راهبردهای آموزش اثربخشیۀ مطاحع ( 1394)  ل تواه، نیک
 و تربی نی  علنوم ۀ دانشنکد   یعمنوم  یشااسن  روانۀ رشن   ارشند  کارشااسیۀ نام انیپا دانشجویان  در تالق ۀمسئل
 جاو   تهران واحد نور پیام دانشگاه  شااسی روان
 امیرکبیر  تهران: داریانی  احمدپور مامودۀ ترجم  مسئل  تالق حل تکایک 101 ( 1386) ج  هیگیاا،

 حل و )حاتظ  اجرایی عملکردهای بر شاات ی بخشی توان اثر ( 1398) ع  حیدری، و ن ، ترح،   ، عسگری، ا ، یاوری،
  165-176 ،(4)8  بخشی توان طب ۀتصلاام تعاحی  بیش و توج  نقص ات الل دارای کودکان مسئل (
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